
Extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar på 6 Gbps – eSATA eller 
USB 3.0 med UASP

Produkt ID: SDOCKU33EF

Denna USB 3.0- och eSATA-dockningsstation gör det enkelt att ansluta och byta ut dina 2,5" eller 3,5" 
SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD). Dockningsstationen har dessutom en inbyggd 
fläkt som gör att enheterna har optimala temperaturer för topprestanda och längre livslängd.

Denna mångsidiga dockningsstation har stöd för antingen USB 3.0- eller eSATA-värdanslutningar så 
att du kan ansluta till datorn genom vilken port du vill. Eftersom USB finns på i stort sett alla datorer 
kan du vara säker på att dockningsstationen kommer att fungera med din stationära och bärbara 
dator. Den extra bonusen med eSATA garanterar dessutom att du kan få SATA-prestanda på 6 Gbps 
på datorer med en ledig eSATA-port.

För att garantera stöd för alla dina enheter har dockningsstationen en slimmad inmatning som stöder 
både 2,5" och 3,5" enheter. Dockningsstationen har dessutom testats noggrant för stöd för enheter 
med hög kapacitet (testad upp till 6 TB).

Du kan utöka dockningsstationens kompatibilitet ännu mer genom att lägga till IDE-stöd med hjälp av 
vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP) som gör det möjligt att enkelt sätta i en 2,5" eller 
3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För optimal prestanda har dockningsstationen en inbyggd 80 mm fläkt som hjälper till att hålla 
enheterna svala. Fläkten har flera hastigheter så att du kan göra justeringar i farten för att kunna dra 
ner på strömförbrukning och ljud när enheterna inte används. HDD-dockningsstationen kommer 
dessutom stänga av dina SATA-enheter efter en viss tid av inaktivitet (endast USB-läge) eller när 
datorn är avstängd för att minska strömförbrukning och ljud när de inte används.

För att spara tid är dockningsstationen fulladdad med funktioner för hög prestanda för båda 
anslutningsgränssnitten.

För snabbast möjliga prestanda stöder dockningsstationen full SATA III-bandbredd på 6 Gbps vid 



anslutning genom eSATA, så att du kan använda dina solid state-enheter till fullo.

Med USB 3.0 garanterar dockningsstationen höga överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. 
USB-värdanslutningen stöder även UASP, vilket ger prestanda upp till 70 % snabbare än vanlig USB 
3.0 vid användning med en kompatibel värdkontroller. UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller 
högre) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare 
skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 
och en SATA III solid state-enhet.

SDOCKU33EF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Snabb åtkomst till enheter för dataåterställning eller hämtning

• Säkerhetskopiera data till en extern hårddisk för dataarkivering

• Testa eller utvärdera olika hårddiskar samtidigt som du enkelt byter mellan dem

• Snabb åtkomst till enheter för imaging

Funktioner

• Optimal prestanda med SATA 6 Gbps och USB 3.0 med UASP

• Maximal kompatibilitet med möjligheter för eSATA- eller USB 3.0-gränssnitt

• Håller dina enheter svala med den inbyggd fläkt med olika hastigheter

• Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter

• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)



• Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

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

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 80 mm

Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Busstyp USB 3.0 & eSATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID JMicron - JMS561

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

eSATA - 6 Gbps

USB 3.0 - 5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm 
3,5"-hårddiskar och 2 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar

Hot swap-förmåga Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)



Värdkontakter 1 - eSATA (7-stifts, data)

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

Övriga gränssnitt 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

1 - eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Enhet ström/aktivitet

1 - Ström

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 0.8 A

Utspänning 12V DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 24

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 8~90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast



Produktlängd 5.0 in [12.6 cm]

Produktbredd 3.7 in [9.5 cm]

Produkthöjd 5.3 in [13.4 cm]

Produktvikt 1.0 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.8 in [12.1 cm]

Package Width 7.4 in [18.7 cm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.1 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - eSATA/USB 3.0 SATA HDD-dockningsstation

1 - 1 m USB 3.0-kabel

1 - 1 m eSATA-kabel

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

1 - Instruktionsbok

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


