
Thunderbolt 3 naar eSATA adapter + USB 3.1 (10Gbps) poort - Mac / Windows

Productcode: TB3ESATU31

Met deze Thunderbolt™ 3 naar eSATA en USB 3.1 adapter kunt u de connectiviteit van uw  Mac  of pc 
laptop uitbreiden, door toevoeging van twee essentiële poorten. Sluit de adapter  gewoon aan op  de 
Thunderbolt 3 poort van uw laptop  zodat u beschikt  over een eSATA-poort en een USB 3.1 (10 Gbps) 
poort. Deze adapter is compact en draagbaar en is daarmee de perfecte accessoire voor uw MacBook 
Pro  of elke andere met Thunderbolt 3 uitgeruste laptop.

Verleng de levensduur van uw externe opslagapparaten. Sluit een met eSATA uitgeruste externe 
harde schijf, solid-state drive of externe behuizing gewoon aan via een eSATA-poort van de adapter.

Met de adapter kunt elk USB 3.1  of USB 3.0 apparaat, zoals een externe harde schijf, SSD of 
flashdrive, toevoegen. De adapter is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 apparaten.

Benut uw Thunderbolt 3 poort optimaal voor een high-speed oplossing die zowel eSATA als USB 3.1 
connectiviteit biedt. Voor maximale efficiency moet de Thunderbolt adapter via twee speciale 
verbindingen direct op de PCIe-bus van uw systeem worden aangesloten. Beide poorten van de 
adapter bieden de volledige bandbreedte zodat u  knelpunten kunt vermijden wanneer beide poorten 
worden gebruikt.

Dankzij de compacte en duurzame behuizing is de  adapter ideaal voor mobiel gebruik. Deze adapter 
heeft geen externe voeding nodig en heeft een geïntegreerde Thunderbolt-kabel. De adapter kan 
dankzij plug & play eenvoudig worden geïnstalleerd.

De TB3ESATU31 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

         

 

Toepassingen

• Voeg twee essentiële connectiviteitspoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro of 
op Windows gebaseerde laptop

• Sluit een met eSATA uitgeruste, externe harde schijf, solid-state drive of externe behuizing via een 
Thunderbolt-poort aan op uw laptop

• Voeg een extra USB 3.1 (10 Gbps) poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten op kantoor, 
thuis of onderweg

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

Eigenschappen

• Biedt één eSATA (6 Gbps) en één USB 3.1 (10Gbps) Type-A poortverbinding via één Thunderbolt 3 
poort

• Compatibel met zowel MacBook Pro als Windows laptops; vereist een 15 W Thunderbolt 3 poort

• Ondersteunt Thunderbolt 3, met twee speciale PCI Express verbindingen (één per poort)

• Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel, voor maximale 
mobiliteit

• Thunderbolt 3 gecertificeerd

• Voedt apparaten met busvoeding (tot 1 A op de USB-poort)

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

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



• USB 3.1 Gen 2-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0

• Busvoeding - geen externe voeding vereist

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

Interface eSATA

USB 3.2 Gen 2

Bus type Thunderbolt 3

Poorttype Dongle (meegeleverd)

Chipsetcode Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)

ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

20 Gbps (Thunderbolt)

 6 Gbps (eSATA)

 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Type en snelheid Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Port-multiplier Ja

Number of Drives 
Supported Through 
Port Multiplier

1 to 4

LBA-ondersteuning 48-bit

RAID Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)



1 - eSATA (7-polig, data)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vereist een laptop met een Thunderbolt 3 poort met 15 
W vermogen.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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

Vochtigheid 40-50% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 6.3 in [160 mm]

Lengte product 9.4 in [24.0 cm]

Breedte product 2.0 in [5.2 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.1 cm]

Gewicht product 1.8 oz [50.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

5.3 oz [150.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 adapter

1 - verkorte handleiding

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


