
4-Bay HD docking station voor 2.5”/3.5” SSDs en HDDs - eSATA/USB 3.0 naar SATA

Productcode: SDOCK4U33E

Dock en swap tegelijktijd tot vier schijven vanaf uw laptop of desktop, via één eSATA- of USB-poort. 
Dit 4-bay docking station biedt u grote datacapaciteit en snelle bestandsoverdracht met ondersteuning 
van SATA I, II en III (tot 6 Gbps).

Krijg toegang tot meerdere schijven met dit docking station met vier bays Het bespaart u elke dag 
waardevolle tijd omdat u onafhankelijk toegang hebt tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven of 
solid-state drives. Ideaal voor dataherstel, imaging of back-ups, omdat u tegelijkertijd toegang hebt 
tot vier schijven, en uw schijven dus niet meer één voor één hoeft te openen.

U kunt het docking station via eSATA of USB aansluiten. Voor snelle prestaties en efficiënte 
dataoverdracht bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III 
transmissiesnelheden - tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan het dock via USB 3.0 worden 
aangesloten met transmissiesnelheden tot 5 Gbps; bovendien ondersteunt het UASP voor verbeterde 
prestaties.

IT-technici of zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven 
moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Dankzij het broodrooster-stijl 
topladerdesign met schijf eject-knoppen is het dock eenvoudig te gebruiken, terwijl twee bijna 
geruisloze koelventilatoren de warmte verspreiden en zo voor een constante, optimale 
bedrijfstemperatuur zorgen.

Door ondersteuning van SATA I,  II  en III en schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB), is dit 
docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het docking station is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 
schijven met de compatibele StarTech.com adapter:IDE harde schijven:  Gebruik  StarTech.com 
adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docksmSATA 
schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch 
SATA-adapterconverterM.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 
2,5 inch SATA-adapterconverter



Het 4-bay dock is besturingssysteem onafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie 
gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het ook gemakkelijk in uw 
werkomgeving worden opgeborgen.

De SDOCK4U33E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Systeembouwers en IT-specialisten krijgen snel toegang tot schijven voor imaging

• Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf

• Draag data over van de ene schijf naar de andere

• Technici kunnen meerdere schijven gemakkelijk testen of benchmarken

• Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

• Krijg tegelijkertijd toegang tot vier SATA-schijven, met één docking station

• Ondersteunt zowel 2,5 als 3,5 inch HDD's en SSD's

• USB 3.0 of high-speed eSATA-hostverbinding met poortmultiplier

• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)

• Design met bovenlader en schijfkleppen alsmede schijf eject-knoppen

• UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

• Twee koelventilatoren van 60 mm



• Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 2 - 60 mm

Interface USB 3.0 & eSATA

Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Lagertype ventilator Hulslager

Chipsetcode JMicron - JMS567 

 JMicron - JBM575

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Port-multiplier Ja

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB

Hot-swappable Ja

MTBF 30.000

Connector(en)

Schijfaansluitingen 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle



Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - eSATA (7-pins, data) stekker

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Power

4 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2.0A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 6500mA

Stekkertype 4-pin DIN

Vermogensopname 78

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 11.2 in [28.5 cm]

Breedte product 6.8 in [17.2 cm]

Hoogte product 3.4 in [8.7 cm]



Gewicht product 2.2 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.5 in [34.3 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.3 lb [2.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-bay harddisk docking station

1 - Universele voedingsadapter

4 - voedingskabels (N-A/GB/EU/AU)

1 - USB A naar B kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Verkorte handleiding

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


