
1:1 Standalone Hard Drive Cloner & Wisser, SATA HDD/SSD Disk Kloner/Copier/Eraser, 
LCD display, TAA Compliant, OS Onafhankelijk

Productcode: SATDUP11

Met de SATDUP11 standalone harddisk duplicator en -wisser kunt u SATA harde schijven 1-op-1 
kopiëren of tegelijkertijd max. 2 SATA harde schijven wissen zonder een hostcomputer.

Het HDD-kopieerapparaat heeft drie standalone schijfduplicatiemodi: Alleen data, Alle partities en 
Sectorgewijs, biedt een krachtige duplicatie en is getest bij een snelheid tot 14 GB per minuut.

Als een harde-schijf-wisser kan de SATDUP11 tegelijkertijd twee schijven wissen met verschillende 
modi waaronder Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Three-Pass harde schijf overschrijven 
(DoD), waarbij de wisser 3 keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm en ondersteuning van 2,5 inch en 3,5 inch SATA I/II/III harde 
schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) is de SATDUP11 een gebruikersvriendelijke complete 
oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, 
ondersteunt de SATDUP11 het gebruik van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de 
onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De SATDUP11 heeft een hoogwaardige aluminium behuizing en wordt gedekt door een StarTech.com 
2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden

• Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

• Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte 
kopie van de ene schijf naar een andere.

• Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals 
bij data recovery.

• Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's 
wellicht overslaan

Eigenschappen

• SATA-SCHIJVEN DUPLICEREN EN WISSEN: Deze standalone 1:1 SATA drive cloner en wisser 
ondersteunt 2,5/3,5" drives; 3 duplicatiemodi en 4 wismodi, ideaal voor backup & restore van systeem 
instellingen en implementaties

• DUPLICATIE EN WISMODI: 3 Duplicatiemodi: Tot 14 GB/min Sector-by-sector (volledige schijf), 
systeem & bestand, alle partities kopiëren; 4 wismodi: Quick Erase, Secure Erase, Single en 3-Pass 
Overwrite (DoD / NIST SP 800-88 Rev 1 Clear)

• SCHIJF COMPATIBILITEIT: Ondersteunt 2,5/3,5" SATA HDD's/SSD's van elke capaciteit; Inclusief 
rubberen HDD-pads & SATA-kabels; Ondersteunde interfaces met adapter: eSATA, mSATA, IDE 
(SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) afzonderlijk verkrijgbaar

• LCD MENU DISPLAY: Gebruik drukknopnavigatie om duplicatie- en wismodi te selecteren en 
schijfinformatie/fouten weer te geven; Gebruik Copy & Compare om uw gekloonde drive te 
controleren met de originele schijf zodra deze klaar is

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze hard drive cloner werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Aantal stations 2

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

14 GB per minuut

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 14GBpm

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde 
schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde 
schijven per bay

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie <p>Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of 
groter zijn dan de bronschijf.</p><p>Snelheid van 
max. 14 GB per minuut werd bereikt in een 
benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is 
afhankelijk van het model en algoritme van de harde 
schijf en andere factoren. De resultaten zullen 
variëren.</p>

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Bronschijf voedingsindicator



1 - Activiteitsindicator bronschijf

1 - Foutindicator bronschijf

1 - Voedingsindicator bronschijf

1 - Activiteitsindicator doelschijf

1 - Foutindicator doelschijf

1 - LCD-scherm

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.4A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 5A

Polariteit pin midden Positief

Vermogensopname 60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 20% ~ 80%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 3.1 in [80 mm]

Breedte product 5.1 in [13 cm]

Hoogte product 1.2 in [3 cm]

Gewicht product 12.6 oz [358 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 7.4 in [18.7 cm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Harddisk duplicator en -wisser

2 - SATA-kabels

1 - Universele voedingsadapter

3 - Regionale voedingskabels (N-A/VK/EU)

2 - HDD Pad

1 - Installatie-instructies

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


