SuperSpeed USB 3.0 eSATA dockningsstation med kylfläkt för hårddisk
Produkt ID: SATDOCKU3FEU

SATDOCKU3FEU hårddiskdockningsstation (eSATA/USB 3.0 till SATA) ger snabb och smidig åtkomst
till 2,5 tums eller 3,5 tums-hårdiskar (HDD) eller solide state-hårddiskar (SSD) antingen via eSATAeller USB-anslutningar vilket gör den kompatibel med i stort sett alla system. Hårddiskar med stor
kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka
dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.
Dockningsstationen har en inbyggd 80 mm kylfläkt som ger förbättrad pålitlighet och livslängd till
hårddiskar tack vare att de hålls svalare. Fläkten har olika hastigheter som kan anpassas på ett
ögonblick för att passa alla sorters hårddiskar eller för att balansera nedkylning och oljud.
HDD-dockan försätter även SATA-hårddiskar i viloläge när de har varit inaktiva ett tag (endast
USB-läge) eller när datorn stängs av. Detta bidrar till att minska strömförbrukning och oljud när
datorn inte används.
Dockningsstationen har stöd för kompletta eSATA-dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps och
USB 3.0-överföringshastigheter på 5 Gbps. Den är även bakåtkompatibel med USB
2.0-överföringshastigheter på upp till 480 Mbps.
Denna eSATA-/USB 3.0 HDD-dockningsstation går även att använda med vår SATA till
IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP) så att du kan använda 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i
dockan, vilket gör den till en riktigt allsidig lagringslösning.
För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer SATDOCKU3FEU alla ledande
operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX
(10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Hårddiskar med högprestanda som kräver kylning för att fungera optimalt
• Varma miljöer eller miljöer med fluktuerande temperaturer där passiv kylning inte räcker helt ut
• För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
• Dra fördel av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningar för snabbare
dataöverföring
• Uppgradera från USB 2.0-hårddiskdockningsstation till snabbare USB 3.0

Funktioner
• 80 mm kylfläkt med olika hastigheter (inklusive avstängningsfunktion)
• Toppmatad med lucka för enhetsfack
• SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5
Gbps
• Höghastighets eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps
• Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
• Bakåtkompatibel med USB 2.0-system, på en gång
• Automatiskt stöd för USB-viloläge
• LED-indikator för driftström och aktivitet

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)

Ja

Flaktar

80 mm

Gränssnitt

USB 3.0 & eSATA

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA

Filtertyp

Nät

Chipset-ID

JMicron - JMS551

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Nej

Typ och hastighet

SATA II (3 Gbps)

Maximal
enhetskapacitet

För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm
3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar

Inlänkningshastighet

15,000 cycles

Enhetskontakter

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

Värdkontakter

eSATA (7-stifts, data)

Prestanda

Kontakt(er)

USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Särskilda
anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB- eller eSATA-port
Indikatorer
LED-indikatorer

Enhet ström/aktivitet
Ström

Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

110V-240V AC

Utspänning

12V DC

Utström

2A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

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

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

5.1 in [13 cm]

Produktbredd

3.6 in [92 mm]

Produkthöjd

5.0 in [12.7 cm]

Produktvikt

17.8 oz [505 g]

Package Length

6.3 in [16 cm]

Package Width

4.7 in [12 cm]

Package Height

7.5 in [19 cm]

Miljö

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 32.8 oz [930 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

SATA-hårddiskdockningsstation
USB 3.0-kabel
eSATA-kabel
Strömadapter
Instruktionsbok

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

