
eSATA USB 3.0 till dockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar för 2,5/3,5 HDD

Produkt ID: SATDOCK4U3E

SATDOCK4U3E dockningsstation för SATA-hårddiskar med 4 fack, eSATA och USB 3.0 är en praktisk 
och tidssparande lagringslösning för 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter 
(SDD) och låter upp till 4 SATA-enheter (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter) snabbt 
och enkelt anslutas till en värddator genom en enda anslutning.

Dockningsstationen för hårddiskar har en SuperSpeed USB 3.0-anslutning (även kompatibel med USB 
2.0) med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (10x snabbare än USB 2.0) och en 
eSATA-anslutning med Port Multiplier (upp till 3 Gbps) som ger snabba anslutningar till alla 4 
hårddiskar samtidigt.

Dockningsstationen för hårddiskar med eSATA/USB 3.0 SATA har även en inbyggd 60 mm fläkt som 
manuellt kan justeras för att hålla varje enhet sval beroende på enheterna och arbetsmiljön, eller 
stängas av helt. Dubblera värdet på dockningsstationen med en adapter för anslutning mellan SATA- 
och IDE-hårddiskar (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 3,5"-IDE-hårddisk i 
ett fack för SATA-hårddiskar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 



Användning

• IT-proffs som regelbundet behöver snabbväxla mellan flera SATA-hårddiskar

• Systembyggare som snabbt måste spegla eller kopiera data till flera hårddiskar på samma gång

• Tekniker som har behov av åtkomst till upp till 4 olika hårddiskar från en enda station

• Användare som vill få tillgång till flera externa enheter men har ett begränsat antal 
USB/eSATA-portar

Funktioner

• Kan ta upp till fyra SATA-hårddiskar samtidigt i en enda dockningsstation

• Dubbla 60 mm kylfläktar med hastighetskontroll (inklusive avstängning) monterade under 
hårddiskar

• Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)

• SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 
Gbps

• Bakåtkompatibel med USB 2.0-system, på en gång

• Höghastighets-eSATA med Port Multiplier-värdgränssnitt och stöd för överföringshastigheter på upp 
till 3 Gbps

• Patenterade utmatningsknappar för varje hårddisk

• Oberoende strömbrytare för varje hårddisk

• Bredare mellanrum mellan varje hårddisk för smidigare åtkomst

• Fyra stora, stabila, halkfria bordsfötter

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

• Kompatibel med SATA-hårddiskar revision 1/2/3

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 2 - 60 mm



Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in / 3.5in

Enhetstyp SATA

Chipset-ID JMicron - JM321

JMicron - JM539

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/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 16 TB) och 1 TB 5400 RPM 
2,5"-hårddiskar (totalt 4 TB)

Inlänkningshastighet 15, 000 cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - eSATA (7-stifts, data)

1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB 2.0-, 3.0-port eller eSATA-port

Obs. Vid eSATA-anslutningar måste värddatorn ha stöd för 
Port Multiplier, annars kommer bara en av hårddiskarna 
identifieras.

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Ström (blå)

4 - Aktivitet (röd)



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 110V-240V AC

Inström 2.5

Utspänning 12V DC

Utström 6.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp 4-pin DIN

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 8% ~ 90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 11.4 in [29.0 cm]

Produktbredd 6.8 in [17.3 cm]

Produkthöjd 3.7 in [9.5 cm]

Produktvikt 34.1 oz [966 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.4 in [34 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.5 lb [1.6 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDD-dockningsstation med fyra enhetsfack

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

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


