Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP
Produkt ID: UNIDOCKU33

UNIDOCKU33 USB 3.0 Universell HDD/SSD dockningsstation gör att du genast kan ansluta till dina
2.5" eller 3.5" IDE och SATA-hårddiskar via två toppmatande hårddiskplatser, vilket gör att du slipper
besväret med att installera enheterna i en dator eller i ett externt kabinett eller fack.
Dockningsstationen för hårddiskar är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol), vilket gör att
du får ut det mesta av de snabbaste teknikerna som till exempel SATA III (6 Gbps), SSD-enheter och
hybridenheter med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en
UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.
Toppmatningsdesignen gör att SATA- och IDE-hårddiskarna står upprätt i dockningsstationen vilket
ger ett rent och snyggt skrivbord och en bekväm och ordningsam installation. För SATA-hårddiskar
kan HDD-enheten placeras och anslutas direkt genom det avsedda dockningsfacket medan
IDE-hårddiskfacket är praktiskt placerat nära bakpanelens 40-stifts data- och LP4-strömkontakter
vilket gör det enkelt att ansluta dockningsstationen med hjälp av de medföljande IDE-data- och
strömkablarna.
En enda USB 3.0-anslutning till din värddator gör det möjligt att ansluta till både IDE-hårddisken och
SATA-hårddisken samtidigt – en smidig lösning för överföring av data från en IDE-enhet till en
SATA-enhet eller tvärtom. Dockningsstationen kan också användas för att markant öka ditt
datorsystems lagrings- och säkerhetskopieringskapacitet med stöd för högkapacitetshårddiskar
(testad med upp till 6 TB 3,5" och 2 TB 2,5" hårddiskar)
UNIDOCKU33 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-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Överför filer direkt mellan en SATA-hårddisk och en IDE-hårddisk, utan att behöva överföra till
värddatorn först eller använda flera olika enheter
• Anslut till 2,5/3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar för snabb datahämtning
• Återställ data från hårddiskar på trasiga datorer
• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
• Testa eller mät prestandan hos flera hårddiskar

Funktioner
• Maximal mångsidighet med stöd för SATA & IDE samt 2,5 och 3,5 tums HDD- & SSD-enheter
• Optimal prestanda med stöd för SATA III & UASP
• Problemfri drift med upprättstående kortplatsladdande hårddiskfack för SATA och IDE
• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
• Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
• Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
• Kompakt, stationär formfaktor
• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
• Patenterad utmatningsmekanism för SATA-hårddiskar
• Kombinerad strömbrytare och status-LED för varje hårddisk

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)

Nej

Gränssnitt

USB 3.0

Antal enheter

2

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA & IDE

Enhetsinstallation

Löstagbar

Chipset-ID

JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330

Prestanda
Maximal
5 Gbps
dataöverföringshastigh
et
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Ja

Typ och hastighet

SATA III (6 Gbps)

RAID

Nej

Maximal
enhetskapacitet

För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm
3,5"-hårddiskar och 2 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar

Inlänkningshastighet

15,000 Cycles (SATA)

Medeltid mellan fel
(MTBF)

30000 hours

Enhetskontakter

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

Kontakt(er)

IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Värdkontakter

USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Mjukvara

Indikatorer
LED-indikatorer

Ström och enhetsaktivitet

Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1.3 A

Utspänning

12V DC

Utström

3A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

36

Drifttemperatur

5°C to 80° (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

8% ~ 90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

5.8 in [14.7 cm]

Produktbredd

5.1 in [13.0 cm]

Produkthöjd

2.8 in [70.0 mm]

Produktvikt

17.4 oz [494.0 g]

Package Length

7.4 in [18.7 cm]

Package Width

4.8 in [12.3 cm]

Ström

Miljö

Utseende

Förpackning

Package Height

8.4 in [21.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 lb [1.0 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Universell hårddiskdockningsstation
USB 3.0-kabel
IDE 40 till 40-stifts kabel
LP4 Strömkabel
40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel
Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
Instruktionsbok

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

