
Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera 
HDD/SSD-avbildningar

Produkt ID: SATDUP11IMG

Den SATDUP11IMG fristående SATA-hårddiskduplikatorn låter dig skapa en exakt kopia av en 
SATA-hårddisk (HDD) / solid state-enhet (SSD) eller skapa en backup-enhet med flera avbildningar 
som du kan kopiera till flera enheter när som helst.

Få mindre trassel med SATDUP11IMG som eliminerar antalet enheter som behövs vid 
säkerhetskopiering av flera unika hårddiskavbildningar. Med en enda backup-enhet kan du lagra flera 
unika hårddiskavbildningar på en enda SSD/HDD för att garantera snabb duplicering med 6 GB/min 
och minimalt med trassel. Detta är en idealisk lösning om du ofta gör avbildningar av olika 
datorsystem eftersom det innebär att du bara behöver ta med dig en backup-enhet för att återställa 
flera avbildningar på olika system.

Den mångsidiga duplikatorn har även tre olika lägen för ett-till-ett-duplicering: fil- & systemkopiering, 
kopiering av alla partitioner och hel kopiering. Detta är idealiskt för engångsduplikation eftersom man 
slipper skapa en hårddiskavbildning för ett engångsprojekt.

SATDUP11IMG garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv 
meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla 
hanteringar som till exempel: enhet till enhet-duplikation, enhet till backup-bibliotek och återställning 
och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

SATDUP11IMG stöder användning av olika enhetsadaptrar för extra kompatibilitet med olika 
enhetstyper vid duplicering. Listan nedan över StarTech.com-adaptrar har testats specifikt för att 
garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:

2,5/3,5in IDE-enheter - SAT2IDEADP

mSATA-enheter - SAT2MSAT25



M.2-enheter (NGFF) - SAT32M225

SATDUP11IMG är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti 
på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloningar för att skapa en exakt kopia av källdisken på 
en annan hårddisk.

• Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är 
komplett, som till exempel vid dataåterställning

• Klona hårddiskar som innehåller dolda partitioner som vissa program för hårddisk-kloning hoppar 
över

• Systembyggare/IT-specialister som behöver flera olika hårddiskavbildningar för olika systembyggen

Funktioner

• Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor

• Digital LCD-skärm för användning och uppgiftsförlopp

• Stöder SATA revision I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Universell strömadapter (NA/UK/EU)

• TAA-kompatibel (Trade Agreement Act)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA



Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 6GBpm

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM 
3,5"-hårddiskar per fack och 1 TB 7200 RPM 
2,5"-hårddiskar per fack

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Vid duplicering måste målhårddisken vara lika stor som 
eller större än källhårddisken.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Strömindikator för källenhet

1 - Aktivitetsindikator för källenhet

1 - Felindikator för källenhet

1 - Strömindikator för målenhet

1 - Aktivitetsindikator för målenhet



1 - Felindikator för målenhet

1 - LCD-skärm

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 1.4A

Utspänning 12V DC

Utström 5A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 60

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20% ~ 80%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 5.1 in [12.9 cm]

Produktbredd 3.0 in [77 mm]

Produkthöjd 1.1 in [2.8 cm]

Produktvikt 12.4 oz [350 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 10.5 in [26.7 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]



Package Height 4.7 in [11.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1:1 HDD/SSD-duplikator

1 - Lång SATA-kabel

2 - Kort SATA-kabel

1 - eSATA + 12 V strömkabel (strömkontakt typ M)

1 - eSATA + 5 V strömkabel (strömkontakt typ F)

2 - HDD/SSD-dynor

1 - Universell strömadapter (UK/NA/EU)

1 - Instruktionsbok

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


