USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD
Productcode: SDOCK2U313

Krijg ongeëvenaarde prestaties en opslagcapaciteit met dit USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) docking station
met 2 schijven. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde
schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 12 TB (6 TB per schijf).
USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps
- twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste
SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.
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Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest.
Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de
HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.
Het docking station met 2 schijven wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor
neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt
het UASP voor nog betere prestaties.
Breid de waarde van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze
SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf
gemakkelijk in een SATA hard drive dock kunt steken.
De SDOCK2U313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor
beeldvorming
• Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
• Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
• Geschikt voor technici die meerdere harde schijven testen of vergelijken
• Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen
• Open data van twee 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDDs via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
• UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
• Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 12 TB (6 TB per bay)
• Design met 2 bays en toplader met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
• USB Type A-interface voor neerwaartse compatibiliteit met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Nee

Interface

USB 3.1 Gen 2

Bus type

USB 3.1 Gen 2

Aantal stations

2

Schijfgrootte

2.5in & 3.5in

Schijftype

SATA

Schijfinstallatie

Verwijderbaar

Aantal 2,5 inch bays

2

Aantal interne 3,5 inch 2

bays
Chipsetcode

ASMedia - ASM1352R

Maximale
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

TRIM Support

Ja

4Kn Support

Ja

Type en snelheid

SATA III (6 Gbps)

Max. schijfcapaciteit

Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm

Schijfaansluitingen

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

Hostaansluitingen

USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Notitie

Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM
with USB to SATA devices.

LED-indicatoren

Power

Prestaties

Connector(en)

Software

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Schijfactiviteit
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.3A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

3000 mA

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

36

Bedrijfstemperatuur

5°C to 35°C (35°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid

20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

5.2 in [13.2 cm]

Breedte product

5.8 in [14.8 cm]

Hoogte product

2.8 in [70 mm]

Gewicht product

17.7 oz [502 g]

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

7.5 in [19 cm]

Package Height

4.7 in [12 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

34.6 oz [980 g]

Meegeleverd

USB 3.1 dual HDD docking station

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

USB 3.1 A-naar-B kabel - 104 cm
Universele voedingsadapter - 125 cm (kabel)
Verkorte handleiding
Voedingsadapterstekkers (N-A/EU/VK/AU)

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

