
1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare, USB-enhet och SATA 
HDD/SSD-diskkoonare och -raderare, LCD-bildskärm, TAA-kompatibel, OS-oberoende

Produkt ID: SU2DUPERA11

Med denna mångsidiga hårddisk-duplikator och -raderare kan du klona och radera både USB-baserade 
lagringsenheter och 2,5" och 3,5" SATA SSD- och HDD-enheter, utan att behöva ansluta till en dator. 
Denna mångsidiga enhet är idealisk för IT-proffs och systemadministratörer och hjälper dig hantera 
din fil- och datalagring effektivare och ger både 1:1 kopiering och gränssnittsöverskridande 
duplikation.

Som en hårddisk-klonare låter enheten dig enkelt kopiera SATA- och USB-enheter utan att behöva 
ansluta till en dator. Den låter dig duplicera 1:1 (från SATA till SATA eller USB till USB) samt 
gränssnittsöverskridande duplikation från SATA till USB eller USB till SATA. Hårddisk-klonaren har fyra 
dupliceringslägen, inklusive snabbkopiering, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) med 
hastigheter på upp till 6,6 GB/min och procentkopiering.

Radera enkelt SATA- eller USB-enheter utan en värddator. Som en hårddisk-raderare har 
SU2DUPERA11 sex raderingslägen inklusive snabbradering, single pass-överskrivning (full radering), 
3-pass-överskrivningsradering (DoD), 3-Pass-överskrivning och -jämförelse, säker radering och 
7-pass-överskrivning. Du kan radera en enda SATA eller USB-enhet eller två enheter samtidigt.

Hårddisk-duplikatorn och -raderaren har en kompakt och lätt design med lättanvända funktioner. Den 
har enkla knappar för menynavigering och en LCD-display som tydligt identifierar aktivt duplicerings- 
eller raderingsläge och status för att garantera snabb och effektiv användning.

SU2DUPERA11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

 

Användning

• Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloningar för att skapa en exakt kopia av källdisken på 
en annan hårddisk.

• Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är 
komplett, som till exempel vid dataåterställning

• Klona hårddiskar som innehåller dolda partitioner som vissa program för hårddisk-kloning hoppar 
över

• Radera/töm data säkert på din hårddisk innan hårddisken kasseras

• IT-administratörer som vill tömma/radera en hårddisk snabbt för att kunna använda den i andra 
situationer

Funktioner

• DUPLICERA OCH RADERA SATA- OCH USB-ENHETER: Denna fristående 1:1 hårddisk-duplikator och 
-raderare stöder 2,5/3,5 tums SATA- och USB-enheter och har 4 duplicerings- och 5 raderingslägen. 
Kopiera sömlöst mellan USB- och SATA-enheter med stöd för flera gränssnitt

• KOPIERINGS- OCH RADERINGSLÄGEN: 4 kopieringslägen: System och fil, Alla partitioner, 
Procentuell kopiering, Sektor för sektor (hela disken) - Upp till 18 GB/min (SATA), 2,4 GB/min (USB) - 
5 raderingslägen: Snabb radering, fullständig radering, säker radering, 3-pass överskrivning (DoD 
5220.22-M)

• KOMPATIBILITET MED ENHETER: Stöder 2,5/3,5 tums SATA HDD/SSD-diskar och USB-minnen. 
Inkluderar gummidynor för hårddiskar. Gränssnitt som stöds med adapter: eSATA, mSATA, IDE 
(SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) säljs separat

• LCD-MENYDISPLAY: Använd tryckknappsnavigering för att välja duplicerings- och raderingslägen och 
visa enhetens information/fel. Använd Kopiera och jämför för att verifiera din klonade enhet med 
källan när den är klar. Loggning av radering med RS232-skrivarport för att spara information

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här hårddisk-duplikatorn är utformad och byggd för 
IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera 
språk.



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

USB-minne

Chipset-ID Xilinx - Spartan-6

Prestanda

4Kn Support Ja

Port Multiplier Nej

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 6.6GBpm

Maximal 
enhetskapacitet

2 TB för USB och ingen känd gräns för SATA

Kontakt(er)

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

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

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Ström/aktivitet

4 - Hårddisk-anslutning

4 - Enhetsfel

Ström



Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 1.4A

Utspänning 12V DC

Utström 5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 60

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 5.3 in [13.5 cm]

Produktbredd 3.5 in [90 mm]

Produkthöjd 1.1 in [2.9 cm]

Produktvikt 16.3 oz [462 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 3.9 in [10 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.2 lb [1.9 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA/USB-duplikator och -raderare

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)

2 - anslutningskablar för hårddisk

2 - hårddiskkuddar

1 - snabbstartsguide

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


