1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och
SAS-hårddiskar
Produkt ID: SATSASDUPE11

Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och passar
jättebra för företagslagring och datacenter-applikationer. Kompatibel med formfaktorerna 2,5" och
3,5" och är en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för hårddiskhantering.
Med hårddiskduplikatorn kan du klona SATA- eller SAS-hårddiskar 1:1 med hastigheter på upp till 13
GB/minut. Den är ett kraftfullt verktyg för IT-proffs och IT-administratörer för att effektivt hantera
hårddiskar för serverdelsinfrastruktur eller hårddiskar som distribuerats till organisationsmedarbetare.
Den bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att möjliggöra duplicering utan att en dator eller ett
program används. Du kan snabbt säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av
hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar för kontorsarbetare, vårdpersonal,
myndighetspersonal eller andra medarbetare.
Hårddiskklonaren/raderaren har fyra dupliceringslägen inklusive system och fil, alla partitioner,
sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering.
Radera enkelt SATA- eller SAS-hårddiskar utan en värddator. Som en hårddiskraderare kan
SATSASDUPE11 radera två hårddiskar samtidigt och har sex olika raderingslägen inklusive
snabbradering, NIST 800-88 Rev. 1 Rensa kompatibel Säker radering, 1-pass-överskrivning,
3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning.
De olika raderingslägena garanterar att data säkert kan raderas när du återanvänder hårddiskar.
Detta lättar på integritet-relaterade problem vid radering av känslig data vilket är viktigt för många
professionella kontor som till exempel medicinska, juridiska och revisorsfirmor.
Med hårddiskraderaren får du dessutom en förteckning över slutförda raderingsjobb med inbyggd
loggning av radering för deklarationsskäl. Den ansluts till en seriell RS232-skrivare för att skriva ut en
rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Kvittot visar tydligt tid och
datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Hårddiskduplikatorn och -raderaren ger IT-proffs en lättanvänd lösning i en kontors- eller servermiljö.
Den har enkla knappar för menynavigering och en inbyggd LCD-display som tydligt identifierar
duplicerings- eller raderingsläget och status. Eftersom den är OS-oberoende behövs inga program
eller drivrutiner.
Dess fristående användning ger snabb setup utan att behöva använda en dator. Du kan enkelt flytta
enheten från rum till rum för att arbeta med hårddiskart på olika platser.
SATSASDUPE11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Idealisk för IT-proffs och systemadministratörer som behöver snabb åtkomst till filer för att
säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll
till extra hårddiskar
• Radera känslig eller konfidentiell information säkert - idealiskt för företag och organisationer med
integritets-relaterade problem, som till exempel juridisk eller medicinsk information
• Radera data säkert för att återanvända SSD- eller HDD-enheter
• Förbättrar hårddiskhantering i företagslagrings- och datacenter-applikationer.

Funktioner
• Duplicerar och raderar 2,5" och 3,5" SSD/HDD-enheter, både SATA- och SAS-hårddiskar
• Stöder hårddiskduplicering med hög hastighet på upp till 13 GB/min
• Har fyra kopieringslägen: System och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och
procentkopiering
• Radera upp till 2 hårddiskar med 6 möjliga lägen: Snabb och säker radering, NIST 800-88 Rev. 1
Purge-kompatibel, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför
samt 7-pass-överskrivning
• Stöder seriell skrivare för loggning av radering och kvittoutskrift för raderingsbekräftelse
• Stöder SATA I/II/III (upp till 6 Gbps) och SAS I/II
• Knappar för menynavigering och LCD-display för enkel användning

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)

Nej

Antal enheter

2

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SAS & SATA

Chipset-ID

Xilinx - SPARTAN-6

4Kn Support

Ja

Port Multiplier

Nej

Duplication Modes

System and File

Prestanda

All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed

13GBpm

Raderingslägen

Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
3-Pass Erase and Compare

Kontakt(er)
Enhetskontakter

SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)

Övriga gränssnitt

DB 9-pin Serial
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Särskilda
anmärkningar/
krav
Obs.

Receipt printing through the RS232 serial port requires a
printer which supports the ESC/P printer control language.

LED-indikatorer

Ström

Indikatorer

Godkänd
Underkänd
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1.2A

Utspänning

12V DC

Utström

7A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

N

Strömförbrukning

90

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%

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

7.6 in [19.4 cm]

Produktbredd

3.5 in [90 mm]

Produkthöjd

1.4 in [35 mm]

Miljö

Utseende

Produktvikt

24.5 oz [695 g]

Package Length

15.0 in [38.2 cm]

Package Width

7.6 in [19.2 cm]

Package Height

3.6 in [91 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.3 lb [2.4 kg]

Ingår i paketet

SATA/SAS-duplikator och raderare

Förpackning

Vad det är i
lådan

universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
anslutningskablar för hårddisk
hårddiskkuddar
snabbstartsguide

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

