
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande 
USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Produkt ID: SDOCKU33HB

SDOCKU33HB USB 3.0-hårddiskdocka med snabbladdande USB-hubb gör att du snabbt kan ansluta 
och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) samt solid state-enheter (SSD) genom en 
tillgänglig USB-port. Kabinettet stöder UASP och ger optimal prestanda med en USB 3.0-anslutning 
men är även bakåtkompatibelt med USB 2.0/1.1-värdanslutningar.

Hårddiskdockan kommer med en inbyggd 3-ports USB 3.0-hubb som gör att du kan ansluta upp till tre 
extra USB 3.0-enheter till datorn genom samma USB-anslutning. En av portarna på hubben har också 
snabbladdning som laddar iPad och andra mobila enheter lika snabbt som en väggkontakt. Denna 
snabbladdningsport är speciellt utformad för att vara kompatibel med många surfplattor och 
smarttelefoner.

Dockan är förstärkt med UASP och stöder upp till 70 % snabbare prestanda än en vanlig USB 3.0 vid 
användning med en UASP-kapabel värdkontroller. UASP använder ett effektivare protokoll än 
traditionell USB BOT (Bulk-Only Transport), reducerar svarstiden, ökar överföringshastigheterna 
markant för att utnyttja SATA III-hårddiskens fulla potential.  Se våra UASP-testresultat nedan för 
mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III, enheter med hög kapacitet (testade upp 
till 4 TB) samt 2,5"- och 3,5"-hårddiskar vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken 
SATA-hårddisk som helst och ökar datorns möjligheter till lagring/backup stort. Konfigurerbar 
strömhantering minskar strömförbrukningen och ökar dina enheters livslängd genom att undvika 
onödig åtkomst.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar genom att lägga till vår SATA till 
IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i 
en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33HB alla ledande 



operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX 
(10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCKU33HB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) 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 SSD-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 

Användning

• Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

• Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv

• För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för att återställa/hämta 
data

• För IT-professionella som behöver ladda surfplattor och smarttelefoner.

• För systemadministratörer som snabbt behöver komma åt enheter för skivavbildning.

Funktioner

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

• UASP-kompatibelt

• Inbyggd USB 3.0-hubb med snabbladdningsport

• Konfigurerbar strömhantering



• SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med upp till 5 Gbps bandbredd

• Snygg svart design med silverdetaljer

• 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) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID VIA/VLI - VL812

ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testat med upp till 4 TB 7200 rpm 
3,5"-hårddiskar och 1 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar

Kontakt(er)

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

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

Övriga gränssnitt 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)



Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Microsoft 
WHQL-certifierad

Ja

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Obs.: Vissa enheter stöder inte simultan laddning och 
synkronisering. Koppla bort enheten och ställ in 
laddningsswitchen på "på" och återanslut enheten i 
dessa fall.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1A

Utspänning 12V DC

Utström 3A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 36

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 Aluminium och plast

Produktlängd 5.1 in [13 cm]



Produktbredd 2.8 in [72 mm]

Produkthöjd 2.2 in [5.5 cm]

Produktvikt 30.6 oz [866.1 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 3.6 in [92 mm]

Package Height 6.8 in [17.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 34.0 oz [962.7 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDD-dockningsstation

1 - USB 3.0-kabel (1 m)

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

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


