
4-Bay Hard Drive Cloner en Wisser, Standalone 1:3 HDD/SSD Kloner/Copier/Earser, 
USB 3.0/eSATA naar SATA Docking Station, Hard Disk Duplicator en Secure Erase Dock, 
Toolless/Top-Loading Ontwerp

Productcode: SATDOCK4U3RE

Met de SATDOCK4U3RE USB 3.0 en eSATA 1-naar-3 Harde Schijf Duplicator Docking Station als 
stand-alone apparaat kunt u een enkele SATA harde schijf dupliceren/klonen naar maximaal drie 
andere SATA-schijven tegelijk. De duplicator kan ook functioneren als een gewone 4-bay harde schijf 
docking station door deze aan te sluiten op een computersysteem. Er kunnen schijven met hoge 
capaciteit (getest tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) worden gebruikt om de 
opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De duplicator / docking station biedt 1:3 sectorduplicatie, inclusief HPA, van een enkele SATA-schijf 
naar drie andere tegelijk (met snelheden tot 72 Mbit/s), wat u tijd en moeite kan besparen. Als een 
externe harde schijf docking kan het worden aangesloten op uw computer via USB 3.0 of eSATA met 
overdrachtsnelheden tot respectievelijk 5 Gbit/s of 3 Gbit/s van de harde schijven naar uw computer .

Biedt functies voor snel en veilig wissen en ondersteuning voor IDE harde schijven met behulp van de 
meegeleverde SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP). Deze schijfwisser zorgt ervoor dat gegevens 
worden opgeschoond (veilig gewist), wat wordt vereist door overheidsinstanties en organisaties met 
strenge richtlijnen voor het verwijderen van gegevens. Opschonen ('purging') is een zeer veilige 
methode om gegevens van uw opslagapparaat te wissen, die voldoet aan de NIST 800-88 Rev. 1 
media-opschoningsnorm die door het National Institute of Standards and Technology is vastgesteld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



 

Toepassingen

• Maak meerdere exacte kopieën van een harde schijf naar 3 nieuwe schijven voor de invoering van 
een groot aantal identieke computersystemen

• Gerechtelijke technici die een of meer exacte kopieën van een harde schijf nodig hebben voor een 
onderzoek

• MKB, OEM, systeemintegratoren, IT- en servicetechnici die snel toegang nodig hebben tot de inhoud 
van externe harde schijven, of de mogelijkheid om gegevens te klonen voor data-/schijfherstel.

Eigenschappen

• SATA-SCHIJVEN DUPLICEREN EN DOCKEN: Deze 4-bay HDD duplicator kan standalone 2,5/3,5" 
SATA schijven klonen of wissen zonder dat een PC nodig is;  Werkt ook als een USB 3.2 / eSATA naar 
SATA adapter voor snelle toegang tot uw schijven vanaf een computer

• DRIVE COMPATIBILITEIT: Werkt met 2,5/3,5" SATA en IDE SSD's/HDD's van elke capaciteit; 
Meegeleverde IDE-adapter en kabels ondersteunen 40-pins/3,5" en 44-pins/2,5" IDE-schijven; OS 
onafhankelijk; Incl eSATA en USB-A kabels en universele power adapter.

• DUPLICATIE EN WISMODI: Tot 4,2 GB/min Standalone sector-by-sector klonen; Target schijf moet 
gelijk of groter zijn dan de source drive; Ondersteunt Quick Erase & Secure Erase (NIST SP 800-88 
Rev 1 Purge)

• LCD MENU DISPLAY: Selecteer duplicatie of wismodi en controleer schijfinformatie via 
menunavigatie drukknoppen; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) of eSATA (3 Gbps) hostaansluiting (optioneel); 
Top-Loading met schijfdeuren en Eject-knoppen; Multifunctionele LED's

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze HDD duplicator dock werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilatoren 2 - 60 mm

Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA



Chipsetcode JMicron - JMB394

JMicron - JMS539

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

3 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Port-multiplier Ja

Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 4.2GBpm

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 
rpm tot 4 TB (totaal 16 TB)en 2,5 inch harde schijven 
met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)

Aantal plaatsingen 15,000 cycles per bay

Connector(en)

Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data)

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

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Schijf power/activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2.0 A

Uitgangsspanning 12V DC



Uitgangsstroom 6.5 A

Vermogensopname 78

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 11.2 in [28.4 cm]

Breedte product 6.8 in [17.2 cm]

Hoogte product 3.8 in [9.6 cm]

Gewicht product 2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.5 in [34.3 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 8.5 in [21.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.0 lb [2.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA-duplicator docking station

1 - SATA naar IDE adapter

1 - USB 3.0-kabel



1 - eSATA-kabel

1 - SP4 naar LP4 voedingskabel

1 - 40-pins IDE-kabel

1 - Pakje met montageschroeven

1 - 44-pins naar 40-pins IDE-kabel

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


