
USB 3.0 till SATA 6 Gbps dockningsstation med 4 fack, UASP & dubbla fläktar för 
SATA-hårddiskar - 2,5/3,5 tums SSD/HDD dockningsstation

Produkt ID: SDOCK4U33

Med vår SDOCK4U33 USB 3.0 till SATA-hårddiskdockningsstation med 4 fack [BC1] [BC2] kan du 
docka och få åtkomst till fyra 2,5/3,5-tums SATA-enheter från din stationära eller bärbara dator 
samtidigt via USB 3.1 (5 Gbps).

Varje enhet laddas direkt i en facklös övre plats utan att det krävs några ytterligare inneslutningar 
eller verktyg. Perfekt för tekniker och IT-tekniker som vill ha snabb åtkomst till flera hårddiskar för 
filöverföring, felsökning, systemkonfiguration eller driftsättning.

Den här hårddiskdockan har SATA-kontroller med oberoende strömförsörjning, vilket gör att du kan 
byta en inaktiv hårddisk medan andra hårddiskar används utan avbrott, vilket sparar tid. Dubbla 
justerbara 40 mm kylfläktar är inbyggda för att hålla dina hårddiskar vid optimala temperaturer för 
prestanda och tillförlitlighet.

Utöka kompatibiliteten för den här hårddiskdockan med vår SATA- till IDE-hårddiskadapter 
(SAT2IDEADP), för enkel dockning av äldre 2,5- eller 3,5-tums hårddiskar. IDE-hårddiskar

Fungerar med alla kapaciteter och filformat:

Vår SDOCK4U33 fungerar med 2,5- och 3,5-tums SATA-hårddiskar och SSD-diskar av alla kapaciteter 
och filformat som känns igen av ditt värdsystem.

Kompatibiliteten är OS-oberoende och fungerar med alla datorer via USB utan behov av ytterligare 
drivrutiner eller programvara.

SDOCK4U33 omfattas av StarTech.coms 2-åriga garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• För systembyggare och IT-specialister som snabbt behöver komma åt enheter för 
säkerhetskopiering

• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering

• Överför data från en hårddisk till en annan

• Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar

• Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

• HARD DRIVE DOCKING STATION: This 4-bay hard drive dock enables access to up to four 2.5/3.5" 
SATA hard drives for file backup, imaging or data transfer over USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Tool-less 
design enables quick hot-swapping.

• KOMPATIBILITET MED ENHETER: Fungerar med 2,5/3,5 tums SATA HDDS och SSD-diskar av alla 
kapaciteter | 4Kn-kompatibel | OS-oberoende | Bakåtkompatibel med SATA I/II | Inkluderar 90 cm 
USB-A-kablar och universell strömadapter | IDE-adapter (SAT2IDEADP) säljs separat

• PRESTANDA: Oberoende SATA-kontroller gör det möjligt att växla hårddisk under körning utan att 
störa andra enhetsfack som används. Dubbla 40 mm fläktar upprätthåller en optimal 
enhetstemperatur för tillförlitlighet och prestanda.

• SPECIFIKATIONER: Dockningsstation för hårddiskar med fyra fack | SATA III (6 Gbps) med TRIM | 
USB 3.2 Gen 1-värdanslutning (5 Gbps) | Dubbla 40 mm fläktar | Verktygslös/facklös design | 
Hårddiskfack som kan växlas under körning | Toppmatade med utmatningsknappar | 
LED-aktivitetslampor

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här dockningsstationen för hårddiskar med fyra fack är 
utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans 
dygnet runt på flera språk

Hårdvara



Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 2 - 40 mm

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID VIA/VLI - VL817 

ASMedia - ASM225CM

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" 
hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 
2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Hot swap-förmåga Ja

Inlänkningshastighet 15,000 Cycles

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 



drivrutiner behövs

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Enhetsström-/aktivitets-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 2.5A

Utspänning 12V DC

Utström 6.5 A

Strömförbrukning 78

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 3.0 ft [0.9 m]

Produktlängd 11.2 in [28.5 cm]

Produktbredd 6.7 in [17.1 cm]

Produkthöjd 3.3 in [8.5 cm]

Produktvikt 2.3 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.4 in [34.1 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]



Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.8 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-dockningsstation 
med 4 fack

1 - USB 3.0-kabel

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)

1 - Instruktionsbok

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


