Hårddiskrensare för 2,5 eller 3,5-tums SATA-enheter - 4 fack - fristående
Produkt ID: SATERASER4

Denna hårddiskrensare ger fristående, samtidig enhetsrensning för upp till fyra 2,5 eller
3,5-tums-hårddiskar eller solid-state-enheter.
Till skillnad från hårddiskdockningsstationer eller -adaptrar som kräver datoranslutning och
programvara för att radera hårddiskar, kräver denna fristående hårddiskrensare inte en värddator för
radering. Detta eliminerar besväret med att ansluta dina enheter till en värddator och skyddar dina
enheter från externa säkerhetshot, tex. fjärrdataåtkomst.
Fyrfacksdesignen maximerar effektiviteten genom att rensa att kunna radera flera enheter samtidigt,
vilket sparar värdefull tid. Hårddiskrensaren stöder USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1) med
filöverföringar på upp till 5Gbps.
Med hjälp av branschvedertagna raderingslägen rensar den här hårddiskrensaren säkert data från 2,5
och 3,5-tums SSD- och HDD-enheter. Hårddiskrensaren stöder nio rensningslägen, inklusive Quick
Erase, Single and Multi-pass Overwrites, Custom Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Rensa kompatibel Säker
radering, Secure Erase och Enhanced Secure Erase. Raderingsproceduren multi-pass-överskrivning
(3-pass överskrivning av hela enheten) möter kraven på DoD-standarder (5220.22-M).
Stöd för många olika raderingslägen gör den här enhetsrensaren perfekt för praktiskt taget alla
proffstillämpningar. Single-Pass Overwrite är idealisk för IT-tekniker och systemadministratörer som
ska kassera eller återanvända gamla hårddiskar medan Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite
och Multi-pass Overwrite (enligt DoD-standarder) är idealiska lösningar för forskningslaboratorier,
hälsomyndigheter, advokatbyråer och revisorer som hanterar känsliga data och kräver säker radering
som skydd mot potentiella integritetskränkningar.
Förutom stöd för 2,5 / 3,5-tums SATA SSD och hårddiskar, fungerar hårddiskrensaren också med 2,5
och 3,5-tums IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och SATA M.2-enheter med en kompatibel
StarTech.com-adapter:
IDE-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP

mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257
M2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225
Hårddiskrensaren har praktisk menynavigering för garanterat snabba och effektiva prestanda, med
knapptrycksdrift och inbyggd LCD-skärm som tydligt identifierar raderingslägen och uppgiftsstatus. Du
kan också ansluta rensaren till en dator för att snabbt komma åt den enhet som är ansluten till port-1.
För att garantera att dina dokument är granskningsklara har hårddiskrensaren en 9-polig serieport
som kan anslutas till en serieskrivare för att framställa loggar på begäran.
SATERASER4 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Radera hårddiskarna innan de ska tas ur bruk för att förhindra att dina känsliga data kan återställas
• Rensa hårddiskarna innan du återanvänder dem

Funktioner
• Stödjer också 2,5 och 3,5-tums IDE hårddiskar, mSATA-enheter och SATA M.2-enheter med en
kompatibel StarTech.com-adapter
• Säker, fristående hårddiskrensning för upp till fyra 2,5/ 3,5-tums, SATA SSD / HDD-enheter
• 9 raderingslägen inklusive: Snabb och säker radering, NIST 800-88 Rev. 1 Purge-kompatibel, Single
Pass-överskrivning och Multi-pass-överskrivning - uppfyller DoD-standarder (5220.22-M)
• Användarvänlig med LCD-skärm och tryckknappsnavigering
• Via den inbyggda 9-poliga serieporten kan du skriva ut raderingsloggar med en kvittoskrivare

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Antal enheter

4

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA

Prestanda
Maximal
3 Gbps
dataöverföringshastigh
et
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)

Maximal
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 10 TB 7200 RPM

Hot swap-förmåga

Ja

Enhetskontakter

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

Värdkontakter

1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Övriga gränssnitt

1 - DB 9-pin Serial

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Obs.

Du kan bara nå den hårddisk som är ansluten till port-1
med den här adaptern ansluten till din dator

Kontakt(er)

Mjukvara

Särskilda
anmärkningar/krav

Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver
en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
Indikatorer

LED-indikatorer

1 - LCD-display med 2 rader på ovansidan
4 - Ström-LED
4 - LED för aktivitet
4 - LED för HPA/DCO-identifiering

Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1.2 A

Utspänning

12V DC

Utström

7A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

84 W

Drifttemperatur

5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Förvaringstemperatur

-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)

Luftfuktighet

20% ~ 80%, icke-kondenserande

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

8.2 in [20.9 cm]

Produktbredd

3.8 in [9.6 cm]

Produkthöjd

1.2 in [3.0 cm]

Produktvikt

1.6 lb [0.7 kg]

Miljö

Utseende

Förpackning

Package Length

17.7 in [45.0 cm]

Package Width

9.1 in [23.1 cm]

Package Height

3.3 in [8.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.8 lb [2.6 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

1 - hårddisk-raderare
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
4 - hårddiskkuddar
4 - Enhetskablar
1 - USB 3.0-kabel
1 - snabbstartsguide

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

