
Hårddisk-duplikator och -raderare med fyra fack, fristående 1:3 SATA 
HDD/SSD-klonare/-kopierare, USB 3.0/eSATA till SATA-dockningsstation, 
hårddiskduplikator och rensningsdocka, verktygsfri/toppladdande design

Produkt ID: SATDOCK4U3RE

SATDOCK4U3RE fristående USB 3.0- och eSATA-1-till-3-hårddiskduplikatordocka gör att du kan 
duplicera/klona en enda SATA-hårddisk till upp till 3 SATA-hårddiskar samtidigt. Det går även att 
använda hårddiskduplikatorn som en vanlig hårddiskdockningsstation med fyra fack genom att ansluta 
den till ett värddatorsystem. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 
2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Eftersom det går att utföra 1:3-sektionsduplicering, inklusive HPA, från en enda SATA-hårddisk till tre 
andra samtidigt (med en hastighet på upp till 72 Mbps) sparar duplikatorn/dockningsstationen både 
tid och besvär. Som extern HDD-dockningsstation går den att ansluta till datorn via USB 3.0 eller 
eSATA, vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps respektive 3 Gbps, från hårddiskarna 
till ditt datorsystem.

Har snabba och säkra raderingsfunktioner och stöd för IDE-hårddiskar via den medföljande SATA till 
IDE-hårddiskadaptern (SAT2IDEADP). Har snabba och säkra raderingsfunktioner och stöd för 
IDE-hårddiskar via den medföljande SATA till IDE-hårddiskadaptern (SAT2IDEADP). Denna 
hårddiskraderare säkerställer att data rensas (säkert radering), vilket krävs av myndigheter och 
organisationer med strikta riktlinjer för borttagning av data. Wipe är en mycket säker metod för att 
radera data från din lagringsenhet och den uppfyller NIST 800-88 Rev. 1 media sanitetsstandard som 
fastställts av National Institute of Standards and Technology.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

 

Användning

• Skapa flera exakta kopior av en källhårddisk till en ny hårddisk för stora antal identiska datorsystem

• Brottsbekämpande organ och kriminaltekniker som behöver en eller fler exakta kopior av den 
ursprungliga hårddisken för testning och undersökning

• SMB:er, OEM:er, systemintegratörer, IT- och servicetekniker som behöver snabb åtkomst till rent 
externt hårddiskinnehåll eller möjlighet att klona data för data-/diskåterställning.

Funktioner

• DUPLICERA OCH DOCKA SATA-ENHETER: Den här hårddisk-duplikatorn med fyra fack utför 
fristående kloning eller radering av 2,5/3,5 tums SATA-enheter utan att det krävs någon dator. Den 
här dockningsstationen fungerar också som en USB 3.2/eSATA- till SATA-adapter för snabb åtkomst 
till dina enheter från en dator

• KOMPATIBILITET MED ENHETER: Fungerar med 2,5/3,5 tums SATA- och IDE-SSD- och 
IDE-hårddiskar med valfri kapacitet - IDE-adapter och kablar som ingår stöder 40-stifts/3,5 tums och 
44-stifts/2,5 tums IDE-enheter - OS-oberoende - Inkluderar eSATA- och USB-A-kablar och universell 
strömadapter

• DUPLICERINGS- OCH RADERINGSLÄGEN: Upp till 4,2 GB/min fristående kloning sektor-för-sektor - 
Måldisken måste vara lika stor eller större än källdisken - Stödjer snabb radering och säker radering 
(NIST SP 800-88 Rev 1 Purge)

• LCD-MENYDISPLAY: Använd tryckknappsmenyn för att välja duplicerings- och raderingslägen och 
kontrollera enhetens information - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) eller eSATA (3 Gbps) Värdanslutning 
(valfritt) - Toppladdning med dörrar och knappar för utmatning av enheter - Multifunktionslampor

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här hårddiskduplikatorn är utformad och byggd för IT-proffs 
och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Flaktar 2 - 60 mm



Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Chipset-ID JMicron - JMB394

JMicron - JMS539

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

3 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Port Multiplier Ja

Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 4.2GBpm

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 per bay

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

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Enhet ström/aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer



Inspänning 100 - 240 AC

Inström 2.0 A

Utspänning 12V DC

Utström 6.5 A

Strömförbrukning 78

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 11.2 in [28.4 cm]

Produktbredd 6.8 in [17.2 cm]

Produkthöjd 3.8 in [9.6 cm]

Produktvikt 2.4 lb [1.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 6.0 lb [2.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA-dockningsstation för hårddiskduplikator

1 - SATA till IDE-adapter



1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - SP4 till LP4-strömkabel

1 - 40 stifts IDE-kabel

1 - Förpackning med monteringsskruvar

1 - 44 stifts till 40 stifts IDE-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - Instruktionsbok

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


