
eSATA USB till dockningsstation för extern SATA-HDD för dubbel 2,5 eller 3,5" hårddisk

Produkt ID: SATDOCK2UEEU

Denna SATA HDD-dockningsstation för dubbla enheter ger snabb och bekväm tillgång till innehåll på 
2,5" eller 3,5" SATA- (SATA, SATA II, SATA III) eller solid state-enheter (SSD) genom antingen USB 
eller eSATA, utan att behöva öppna chassit eller placera hårddiskar i kabinett.

SATDOCK2UEEU stöder en eller två enheter (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per 
fack) och kan anslutas till värddatorn genom antingen USB 2.0 eller eSATA - sedan är det bara att 
sätta i önskad 2,5" eller 3,5" SATA-enhet (eller en kombination av båda) i en (eller båda) av facken på 
dockningsstationen och få omedelbar åtkomst.

Dockningsstationen stöder plug-and-play-installationer på de flesta operativsystemen och är perfekt 
till dataåterställning, avbildningar av enheter, mjukvarutestning och miljöer som kräver snabb 
åtkomst till stora mängder data (oinstallerade eller arkiverade enheter m.m.).  SATDOCK2UEEU har 
även en design med liten formfaktor som tar minimalt med utrymme vid permanent anslutning till 
värddatorn och frilägger tillräckligt med hårddiskyta för optimal värmeavledning.

SATDOCK2UEEU stöder 2,5" och 3,5" SATA-enheter och dataöverföringshastigheter på upp till 1,5 
Gbps (med eSATA) och 480 Mbps (med USB 2.0) mellan värd och dockningsstation - och garanterar 
enkla datadumpningar eller säkerhetskopieringar och problemfria filöverföringar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



 

Användning

• Snabb tillgång till extra eller frånkopplade 2,5/3,5" enheter att hämta data från

• För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering

• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering

• Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

• Överför data från en hårddisk till en annan från samma dockningsstation

Funktioner

• Dubbel kortplatsinmatning med enhetsluckor

• Patenterad enhetsutmatningsmekanism för varje enhet

• Strömknapp med integrerad ström-/aktivitet-LED-indikator för varje enhet

• Dubbla SATA revision 1-kompatibla eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på 
upp till 1,5 Gbps för varje enhet

• Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp 
till 480 Mbps

• Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar

• Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) med liten formfaktor och solid state-enheter (SSD)

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

• Kompakt formfaktor i stationär-stil

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 2.0 & eSATA

Antal enheter 2



Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP-stöd Nej

Typ och hastighet SATA II (3 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM 3.5" 
hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 
2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 2 - eSATA (7-stifts, data)

1 - USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Ström/aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 115V-230V AC

Utspänning 12/5V DC

Utström 3A

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.8 in [14.7 cm]



Produktbredd 5.2 in [13.2 cm]

Produkthöjd 2.8 in [7 cm]

Produktvikt 19.3 oz [547 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA-hårddisk dockningsstation

2 - eSATA-kabel

1 - USB-kabel

1 - Strömadapter

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


