
SuperSpeed USB 3.0 eSATA Harde Schijf Docking Station met Ventilator

Productcode: SATDOCKU3FEU

Het SATDOCKU3FEU Hard Drive Docking Station (eSATA/USB 3.0 naar SATA) levert snelle en 
eenvoudige toegang tot een 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive via eSATA of 
USB, waardoor het compatibel is met vrijwel elk systeem. 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.

Het docking station is voorzien van een ingebouwde 80mm ventilator die zorgt voor extra 
betrouwbaarheid en een langere levensduur voor harde schijven door deze koeler te houden. 
Variabele snelheidsregeling van de ventilator maakt directe aanpassingen mogelijk voor elk type harde 
schijf, voor een goed evenwicht tussen de mate van koeling en het geluidsniveau. Het docking station 
schakelt SATA-schijven ook uit na een periode van inactiviteit (alleen USB-modus) of wanneer de pc is 
uitgeschakeld, om het energieverbruik en het geluidsniveau bij niet-gebruik te verminderen.

Het docking station ondersteunt volledige eSATA overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en USB 3.0 
overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, maar is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0 
overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s.

Voor een opslagoplossing die nog veelzijdiger is, kan dit eSATA/USB 3.0 docking station worden 
gebruikt met onze SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), zodat u er 2,5 inch of 3,5 inch IDE harde 
schijven mee kunt gebruiken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3FEU alle 
toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 
2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

 

Toepassingen

• Snelle harde schijven die actieve koeling nodig hebben om betrouwbaar te blijven werken

• Warme ruimtes of omgevingen zonder temperatuurregeling waar passieve koeling wellicht niet 
betrouwbaar genoeg is

• 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

• Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit voor 
een snellere gegevensoverdracht

• Upgrade van een USB 2.0 docking station naar het snellere USB 3.0

Eigenschappen

• 80mm koelventilator met variabele snelheidsregeling (inclusief Uit)

• Sleuven aan de bovenzijde met toegangsdeurtje

• SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

• Snelle eSATA-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s

• Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch

• Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik

• Supports automatic USB Suspend Mode

• LED-indicator voor voeding / activiteit

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 80 mm

Interface USB 3.0 & eSATA

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Filtertype Gaas

Chipsetcode JMicron - JMS551

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

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

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - 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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

USB- of eSATA-poort

Indicatoren



LED-indicatoren 1 - Schijf power/activiteit

1 - Power

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

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 5.1 in [13 cm]

Breedte product 3.6 in [92 mm]

Hoogte product 5.0 in [12.7 cm]

Gewicht product 17.8 oz [505 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.3 in [16 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 7.5 in [19 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

32.8 oz [930 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA docking station

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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


