
1:1 Standalone Hard Drive Cloner & Wisser, USB Thumb Drive en SATA HDD/SSD Disk 
Kloner & Disk Eraser, LCD display, TAA Compliant, OS Onafhankelijk

Productcode: SU2DUPERA11

Met deze veelzijdige schijfduplicator en -wisser kunt u zowel op USB gebaseerde opslagapparaten en 
2,5 en 3,5 inch SATA SSD's en HDD's klonen en wissen, zonder aansluiting op een computer. Dit 
veelzijdige apparaat is ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders en maakt uw 
bestandsbeheer en dataopslag efficiënter, omdat het zowel 1:1 kopiëren en cross-interface duplicatie 
biedt.

Als een schijfkloner kunt u met dit apparaat eenvoudig SATA- en USB-schijven kopiëren zonder 
verbinding te moeten maken met een computer. Het biedt 1:1 duplicatie (van SATA naar SATA of USB 
naar USB) en cross-interface duplicatie van SATA naar USB of USB naar SATA. De schijfkloner biedt 
vier duplicatiemodi, waaronder snel kopiëren, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) met snelheden 
tot 6,6 GB/min. en procentueel kopiëren.

Wis SATA- of USB-flashdrives eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser biedt de 
SU2DUPERA11 u zes wismodi inclusief Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass 
Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite. U kunt één 
SATA- of USB-schijf wissen, of tegelijkertijd twee schijven.

De schijfduplicator en -wisser heeft een compact en lichtgewicht design en beschikt over 
gebruiksvriendelijke functies. Deze schijf duplicator heeft handige menu-navigatieknoppen en een 
LCD-scherm dat de actieve duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft, voor 
gegarandeerd snelle en efficiënte bediening.

De SU2DUPERA11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

 

Toepassingen

• Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte 
kopie van de ene schijf naar een andere.

• Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals 
bij data recovery.

• Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's 
wellicht overslaan

• Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

• IT-beheerders die snel een schijf willen wissen als voorbereiding voor een andere toepassing

Eigenschappen

• SATA / USB SCHIJVEN KLONEN EN WISSEN: Deze standalone 1:1 hard drive cloner en wisser 
ondersteunt 2,5/3,5" SATA/USB thumb drives; beschikt over 4 duplicatiemodi en 5 wismodi; Vloeiend 
kopiëren tussen USB en SATA schijven met cross-interface support

• KOPIEER- EN WISMODI: 4 Duplicatiemodi: Systeem & bestand, alle partities en percentage 
kopiëren, Sector-by-Sector (Volledige Schijf); Tot 18 GB/min (SATA), 2.4 GB/min (USB); 5 wismodi: 
Quick Erase, Full Erase, Secure Erase, 3-Pass Overwrite(DoD 5220.22-M)

• SCHIJF COMPATIBILITEIT: Ondersteunt 2,5/3,5" SATA HDD's/SSD's en USB thumb drives; Inclusief 
HDD rubber pads; Ondersteunde interfaces: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA 
(SAT32M225) adapters afzonderlijk verkrijgbaar

• LCD MENU DISPLAY: Drukknopnavigatie om duplicatie of wismodi te selecteren en 
schijfinformatie/fouten weer te geven; Gebruik Copy & Compare en vergelijk de gekloonde schijf met 
de originele schijf;  Log report van het wissen via RS232-poort

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze hard drive Cloner werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Ventilator(en) Nee

Aantal stations 2

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

USB-flashdrive

Chipsetcode Xilinx - Spartan-6

Prestaties

4Kn Support Ja

Port-multiplier Nee

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 6.6GBpm

Max. schijfcapaciteit 2TB limiet voor USB & geen bekende limiet voor SATA

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Aan/Activiteit

4 - Schijf verbinding

4 - Schijffout

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 12V DC



Ingangsstroom 1.4A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 5.3 in [13.5 cm]

Breedte product 3.5 in [90 mm]

Hoogte product 1.1 in [2.9 cm]

Gewicht product 16.3 oz [462 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 3.9 in [10 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.2 lb [1.9 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA/USB-duplicator en -wisser

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)

2 - schijfaansluitkabels

2 - drive pads

1 - verkorte handleiding

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


