
Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar för 2,5"/3,5" SSD- och HDD-enheter - 
eSATA/USB 3.0 till SATA (6 Gbps)

Produkt ID: SDOCK4U33E

Docka och byt upp till fyra hårddiskar från din bärbara eller stationära dator samtidigt med hjälp av en 
enda eSATA- eller USB-port. Denna dockningsstation med 4 fack ger dig hög datakapacitet och snabba 
filöverföringar med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps).

Få åtkomst till flera hårddiskar med denna dockningsstation med fyra fack. Den sparar värdefull tid 
varje dag genom att ge dig oberoende åtkomst till fyra 2,5" eller 3,5" SATA-hårddiskar eller solid 
state-enheter. Den är idealisk för dataåterställningar, imaging och säkerhetskopieringar eftersom den 
ger åtkomst till fyra hårddiskar samtidigt istället för att ansluta hårddiskarna en och en.

Du kan ansluta dockningsstationen antingen genom eSATA eller USB. Dockningsstationen stöder SATA 
III-överföringshastigheter - upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och 
effektiva dataöverföringar. För universell kompatibilitet kan dockningsstationen anslutas genom USB 
3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och dessutom med stöd för UASP för förbättrad 
prestanda.

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom 
dockningsstationen låter dig hot-swap:a dina hårddiskar vid behov. Toppmatningen och knapparna för 
enhetsutmatning gör dockningsstationen lätt att använda medan två tysta kylfläktar avleder värme för 
att upprätthålla optimal driftstemperatur.

Med sitt stöd för SATA I-, II- och III-hårddiskar med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna 
dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5" och 3,5" SATA SSD eller HDD som helst.

Dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och 
M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:IDE-hårddiskar:  Använd 
StarTech.coms adapter SAT2IDEADP SATA till 2,5in eller 3,5in IDE-hårddiskadapter för 
HDD-dockningsstationermSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257 mSATA 
SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterareM.2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225 



M.2 NGFF SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterare

Dockningsstationen med 4 fack är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den 
har dessutom en kompakt design och liten storlek som enkelt får plats i arbetsytan.

SDOCK4U33E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Systembyggare och IT-specialister kan snabbt få åtkomst till enheter för imaging

• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering

• För över data från en hårddisk till en annan

• Tekniker kan enkelt testa eller utvärdera flera hårddiskar

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

Funktioner

• Få åtkomst till upp till fyra SATA-hårddiskar samtidigt i en enda dockningsstation

• Stöder både 2,5" och 3,5" HDD- och SSD-enheter

• USB 3.0- eller eSATA-värdanslutning med port multiplier och hög hastighet

• Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)

• Toppmatning med enhetsdörrar och knappar för enhetsutmatning

• UASP-stöd för förbättrad prestanda

• Dubbla 60mm kylfläktar

• Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.x



• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 2 - 60 mm

Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Fläktlagerstyp Glidlager

Chipset-ID JMicron - JMS567 

 JMicron - JBM575

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Ja

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 6 TB

Hot swap-förmåga Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

30000



Kontakt(er)

Enhetskontakter 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle

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

1 - eSATA (7 pin, Data) Plug

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Ström

4 - Aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 2.0A

Utspänning 12V DC

Utström 6500mA

Kontakttyp 4-pin DIN

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

Produktlängd 11.2 in [28.5 cm]

Produktbredd 6.8 in [17.2 cm]



Produkthöjd 3.4 in [8.7 cm]

Produktvikt 2.2 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar

1 - Universell strömadapter

4 - strömkablar (NA/UK/EU/AU)

1 - USB A till B-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Snabbinstallationsguide

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


