
Thunderbolt naar eSATA plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter

Productcode: TB2USB3ES

Met de TB2USB3ES Thunderbolt™-naar-eSATA + USB 3.0 adapter kunt u de connectiviteit van uw 
MacBook of laptop uitbreiden door Thunderbolt naar eSATA en Thunderbolt naar USB 3.0 
functionaliteit te combineren in één compacte adapter. U beschikt dan over twee vitale interfaces die 
niet beschikbaar of slechts beperkt aanwezig zijn op de meeste Thunderbolt-systemen voor snelle, 
betrouwbare prestaties, meer aansluitmogelijkheden en robuuste mobiliteit.

Geniet van snelle, effectieve en betrouwbare prestaties van uw essentiële randapparaten! Nu kunt u 
de 10 Gbps bandbreedte van uw Thunderbolt-poort optimaal benutten voor een schaalbare, 
high-speed oplossing die eSATA en USB 3.0 connectiviteit biedt.

Voor maximale efficiency wordt de Thunderbolt-adapter via twee aparte verbindingen direct op de 
PCIe-bus van uw systeem aangesloten. Elke verbinding biedt 5 Gbps bandbreedte zodat u knelpunten 
effectief kunt vermijden wanneer beide poorten worden gebruikt. Deze veelzijdige adapter biedt u 
snelle, eenvoudige en betrouwbare externe verbindingen, dankzij de revolutionaire 
Thunderbolt-technologie.

Profiteer nu volledig van uw huidige randapparaten! Met deze enkelvoudige adapter bespaart u extra 
aanschafkosten van nieuwe apparaten en kunt u tegelijkertijd uw bestaande randapparaten via uw 
Thunderbolt-poort aansluiten - perfect voor eSATA externe harde schijven (met SATA III 
ondersteuning) en USB 3.0 hubs (met UASP ondersteuning), of voor het synchroniseren van uw tablet 
of smartphone.

U kunt de adapter zelfs integreren aan het eind van een Thunderbolt daisy-chain-configuratie! Sluit de 
adapter aan op uw Thunderbolt docking station (SKU: TBDOCKHDPBC - apart verkrijgbaar), voor nog 
meer MacBook-mogelijkheden!

Werk onderweg en dat met een prachtig design! Dankzij het robuuste en reisvriendelijke ontwerp kunt 
u de adapter netjes in uw laptoptas stoppen. Bovendien combineert de behuizing mobiliteit en 
duurzaamheid voor een hoogwaardige bescherming waardoor u de adapter overal kunt meenemen.



Deze slanke en stijlvolle Thunderbolt-adapter past perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®, met 
een zilveren gezandstraalde afwerking en zwarte rubberen grepen. Bovendien vereist de compacte 
adapter geen externe voeding, is voorzien van een Thunderbolt-kabel en kan probleemloos via plug & 
play worden geïnstalleerd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Bekijk meer

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

      

Toepassingen

• Voeg 2 essentiële aansluitpoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro, MacBook 
Air, laptop of Ultrabook™

• Sluit een eSATA externe harde schijf of externe behuizing via een Thunderbolt-poort aan op uw 
laptop

• Voeg een extra USB 3.0 poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten thuis, op kantoor of 
onderweg

• Bij uitstek geschikt voor gebruik met uw MacBook of laptop in een gedeelde werkomgeving of hot 
desk omgeving

Eigenschappen

• 1 eSATA poort (5 Gbps) en 1 USB 3.0 poort (5 Gbps), via een Thunderbolt-verbinding

• Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt-kabel, voor maximale 
mobiliteit

• Ondersteunt Thunderbolt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, met 2 speciale PCI Express 
verbindingen (één per poort)

• Probleemloze installatie - plug & play op ondersteunde besturingssystemen met native 
stuurprogramma's



• eSATA-poort ondersteunt SATA III / II / I verbindingen

• USB 3.0-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 2.0

• Zilveren gezandstraalde afwerking met rubberen grepen, past bij Apple® MacBook

• Busvoeding - geen externe voeding vereist

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

Interface eSATA

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type ThunderBolt

Chipsetcode Intel - DSL2210 

ASMedia - ASM1061 

ASMedia - ASM1042A

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps (Thunderbolt)

5 Gbps (eSATA)

5 Gbps (USB 3.0)

Type en snelheid Thunderbolt - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Port-multiplier Ja

LBA-ondersteuning 48-bit

RAID Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - Thunderbolt™ (20-polig)

1 - eSATA (7-polig, data)



1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 8, 8.1, 10, 11

Mac OS® 10.8.4 tot 10.13

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

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

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 5.1 in [130 mm]

Lengte product 3.1 in [78 mm]

Breedte product 1.9 in [48.5 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 2.6 oz [73 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.7 oz [161 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Thunderbolt Adapter



1 - Handleiding

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


