USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5
HDD/SSD-klonare och -raderare
Produkt ID: SATDOCK5U3ER

SATDOCK5U3ER hårddiskduplikatorn & dockningsstationen låter dig klona en 2,5" eller 3,5"
SATA-hårddisk (HDD) eller solid-state-enhet (SSD) till fem andra SATA-enheter samtidigt som en
fristående enhet. Duplikatorn låter dig dessutom radera upp till 5 enheter utan en värdanslutning.
Du kan även använda duplikatorn som en HDD/SSD-dockningsstation med 5 fack genom att ansluta
den till en värddator genom antingen USB 3.0 eller eSATA. Med stöd för enheter med hög kapacitet
(testad med upp till 6 TB) är denna ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet för
lagring/säkerhetskopiering.
Genom att kopiera data från en enhet till fem enheter samtidigt förbättrar hårddiskklonaren din
produktivitet genom att undvika bekymret med att hela tiden byta enheter vid stora
dupliceringsprojekt.
Dessutom stöder dockningsstationen radering av upp till fem enheter samtidigt med flera driftslägen
som till exempel snabbradering och multipass-överskrivning (DoD) - den idealiska lösningen för
permanent radering av konfidentiell information och skyddar ditt företag och dina kunder från
identitetsstöld.
Med en inbyggd LCD-display gör SATDOCK5U3ER det enkelt att övervaka dupliceringsförloppet och
granska resultatet av kopiering/radering och enhetsdiagnostik vid fristående användning.
Även höljet har designats för att vara lättanvänt. Enhetsfacken har en design i dubbelprofil för
problemfria byten mellan 2,5" och 3,5" hårddiskar och solid state-enheter utan att behöva använda
extra fästen eller adaptrar.
Med möjligheten att ansluta dockningsstationen genom antingen eSATA eller USB 3.0 är
SATDOCK5U3ER en mångsidig lösning för att utöka lagringsutrymmet för nästan vilken bärbar eller
stationär dator som helst. För snabb prestanda kan du ansluta dockningsstationen till datorn genom

eSATA för effektiva dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps. För bredare systemkompatibilitet
kan du ansluta dockningsstationen genom USB 3.0 vilket dessutom är bakåtkompatibelt med USB
2.0/1.1-värdanslutningar.
SATDOCK5U3ER har dessutom två USB-portar endast för snabbladdning som du kan använda för att
hålla din iPhone®, iPad® och dina Android™-surfplattor eller -smarttelefoner laddade.
Du kan även duplicera, radera eller få åtkomst till andra enhetstyper vid duplicerings- och
snabbraderingssituationer med en enhetsadapter. Följande StarTech.com-adaptrar har testats för att
garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:
2,5/3,5in IDE-enheter - SAT2IDEADP<br />mSATA-enheter - SAT2MSAT25<br />M.2-enheter (NGFF)
- SAT32M225
SATDOCK5U3ER är byggd för pålitlig och långvarig prestanda, är hållbart tillverkad och täcks av
StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Skapa flera exakta kopior av en källenhet till en ny enhet för stora antal identiska datorsystem
• Gör exakta kopior av originalhårddiskar för testning eller undersökning inom brottsbekämpning och
kriminalteknik
• Snabb åtkomst till externa hårddiskar
• Klona data för diskåterställning
• Radera flera enheter säkert samtidigt för att skydda dig mot identitetsstöld

Funktioner
• Spara tid med 1:5 enhetsduplikation & massradering av 6 enheter
• Problemfri fristående användning med inbyggd digital LCD-display
• Maximera mångsidighet med eSATA- & USB 3.0-värdanslutningar, USB-portar endast för
snabbladdning, plus dockningsstation, raderare och duplikator i en enda enhet
• Enhetsduplikation sektor-för-sektor på 7 GB per minut
• Radera upp till 5 enheter samtidigt med single-pass- och multi-pass-överskrivning/DoD-radering
• eSATA- och USB 3.0-värdanslutningar

• Stöder 2,5" eller 3,5" hårddiskar (HDD) eller solid-state-enheter (SSD)
• Stöder SATA revision I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
• Dubbla inbyggda kylfläktar med hastighetskontroll

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Flaktar

60 mm

Antal enheter

5

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA

Chipset-ID

SunplusIT - SPIF260A
ASMedia - ASM1153
JMicron - JMB393

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)

Port Multiplier

Ja

Raderingslägen

Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite

Duplication Modes

Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed

7GBpm

Maximal
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM

Allmänna
specifikationer

Duplikationshastighet på 7 GB per minut

Enhetskontakter

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

Värdkontakter

USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Kontakt(er)

eSATA (7-stifts, data)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Dockningsstationens ström

Indikatorer

Ström och aktivitet för källenhet
Ström/aktivitet för målenhet
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

2A

Utspänning

19V DC

Utström

5A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

95

Drifttemperatur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Miljö

Luftfuktighet

20 %~80 % RH

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

12.4 in [31.5 cm]

Produktbredd

6.0 in [15.2 cm]

Produkthöjd

3.0 in [75.0 mm]

Produktvikt

3.3 lb [1.5 kg]

Package Length

15.2 in [38.7 cm]

Package Width

10.9 in [27.6 cm]

Package Height

7.8 in [19.7 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.5 lb [2.5 kg]

Ingår i paketet

USB 3.0\eSATA 1:5 SATA HDD-dockningsstation med
duplikator

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

USB 3.0-kabel
eSATA-kabel
Gummifötter (installerade)
universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ)
Instruktionsbok

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

