eSATA USB naar SATA Extern Docking Station voor 2,5 of 3,5 inch
Productcode: SATDOCKU2EEU

Dit eSATA/USB naar SATA Extern Docking Station biedt rechtsreeks verwisselbare toegang tot elke 2,5
of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive zonder deze in een
behuizing te hoeven monteren! Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB
3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te
verbeteren.
Sluit dit docking station gewoon aan op een computer via eSATA of USB 2.0, en dan hoeft u er
wanneer nodig alleen nog maar uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijf in te schuiven.
Het docking station ondersteunt plug-and-play-installatie op de meeste besturingssystemen, waardoor
het een perfecte oplossing is voor data recovery, het maken van images, het testen van software, of
in elke omgeving waar snel toegang nodig is tot niet-geïnstalleerde of gearchiveerde harde schijven.
Het docking station ondersteunt bovendien overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s (via eSATA) en 480
Mbit/s (via USB 2.0) tussen computer en docking station - voor moeiteloze gegevensopslag, back-ups
en probleemloze gegevensoverdracht. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van
een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt
gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Snelle toegang tot gegevens op verwijderbare 2,5/3,5 inch harde schijven
• Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied
van gegevensherstel

• Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
• Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen
• Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit

Eigenschappen
• Insteeksleuf aan de bovenkant met deurtje
• LED-indicator voor voeding / activiteit
• eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
• High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
• Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
• Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5
inch
• Plug-and-play en hot-swappable
• Compact bureaumodel

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Nee

Interface

USB 2.0 & eSATA

Aantal stations

1

Schijfgrootte

2.5in & 3.5in

Schijftype

SATA

Chipsetcode

JMicron - JM20336

Type en snelheid

USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP ondersteuning

Nee

Prestaties

Type en snelheid

SATA II (3 Gbps)

Max. schijfcapaciteit

Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400
rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm
tot 1 TB

Aantal plaatsingen

15, 000 cycles

Schijfaansluitingen

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

Hostaansluitingen

eSATA (7-polig, data)

Connector(en)

USB B (4-polig)
Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

LED-indicatoren

Power/Activiteit

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

230 AC

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

2A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

5.5 in [14 cm]

Breedte product

3.6 in [91 mm]

Hoogte product

2.2 in [55 mm]

Indicatoren

Voeding

Fysieke
eigenschappen

Gewicht product

7.8 oz [221 g]

Package Length

6.5 in [16.4 cm]

Package Width

3.6 in [92 mm]

Package Height

6.8 in [17.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

29.7 oz [840 g]

Meegeleverd

SATA harde schijf docking station

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

eSATA-kabel
USB-kabel
Voedingsadapter
Handleiding

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

