
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Produkt ID: UNIDUPDOCK

Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig 
kopierings-/avbildningslösning för solid state (SSD) eller hårddisk (HDD) och som en extern 
dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA/IDE SSD- eller HDD-enheter (SATA, SATA II, SATA III).

Denna universella dockningsstation kan snabbt och komplett klona en hårddisk och fungera som en 
fristående HDD-duplikator utan anslutning till värddatorn och ge en exakt 1-till-1 klon av en hårddisk 
inklusive information om partitioner och startsektor, områden som skyddas av värden (HPA) samt 
användardata med en kopieringshastighet på 72 MB/s. En inbyggd LCD-skärm visar 
dupliceringsprocessen och rapporterar om fel på enheterna.

Denna universella duplikator-dockningsstation stöder både IDE och SATA och tillåter duplicering från 
SATA till SATA, IDE till SATA eller SATA till IDE och IDE till IDE, så länge ursprungsenhetens storlek 
inte överstiger målenhetens. Dockningsstationen kan även användas till att snabbt radera hårddiskar 
för framtida återanvändning.

Hårddiskduplikatorn fungerar som en universell IDE- och SATA HDD-dockningsstation och kan 
anslutas till en dator genom USB med stöd för enkel plug-and-play-installation som ger användaren 
åtkomst till innehållet utan att behöva montera enheten i ett externt kabinett eller öppna chassit och 
installera enheten som vanligt. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 
2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Denna hårddiskduplikator/externa HDD-dockningsstation har en liten formfaktor som lämpar sig väl 
till stationära och bärbara datorer och är ett mångsidigt verktyg för lagring och hårddiskkloning och 
har även massor av funktioner som finns tillgängliga via den inbyggda menyn.

Menyval:

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Skivavbildning/hårddiskkloning - skapa exakta kopior av en enhet på en annan - perfekt för 
tillfällen/miljöer då konsekvens och integritet är viktigt (brottsbekämpning och kriminalteknik)

• SMB:er, OEM:er, systemintegratörer, IT- och servicetekniker som behöver snabb åtkomst till rent 
externt hårddiskinnehåll eller möjlighet att klona data för data-/diskåterställning.

• Brottsbekämpning och kriminalteknik

• Snabb, krångelfri säkerhetskopiering, dataåterställning och radering av hårddiskar

Funktioner

• Sektion-för-sektion-hårddiskduplicering, inklusive HPA (skyddade minnesplatser)

• Integrerad LCD-skärm för dupliceringsförlopp och valmeny

• Kompatibel med SATA- (1,5/3,0/6,0 Gbps) och IDE- (66/100/133 Mbps)-enheter

• Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor

• Inbyggd funktion för snabbradering

• Ytterligare fristående stödfunktioner: enhetsjämförelse, förskanning av enheter och självdiagnos av 
hårdvara

• Manuell växling mellan lägen för duplikator och dockningsstation.

• Inbyggd RAID 0, 1 och BIG

• Inbyggt skydd mot kortslutning

• USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Paketet innehåller två 40-pin till 44-pin (3,5" till 2,5") IDE-adaptrar för kompatibilitet med mobil 
hårdvara



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 2.0

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA & IDE

Chipset-ID ACARD - ARC286

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

RAID-lägen som stöds BIG (Omfång eller sammanfogning)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

RAID 0 (stripade enheter)

RAID 1 (speglade enheter)

Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 4.2GBpm

Raderingslägen Quick Erase

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 
RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 
RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Inlänkningshastighet 15,000 Cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

2 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

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



Värdkontakter 1 - USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Vid duplicering måste målenheten ha lika stor eller 
större kapacitet än ursprungsenheten.

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12/5V DC

Utström 3A

Strömförbrukning 36

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]

Produktbredd 4.3 in [11.0 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.7 cm]

Produktvikt 8.3 oz [236.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.5 in [29.2 cm]



Package Width 7.6 in [19.3 cm]

Package Height 2.8 in [71.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 30.1 oz [854.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Universell HDD-duplikator

1 - USB 2.0 A B kabel

2 - IDE 40 till 40-pin-kablar

2 - LP4 till LP4 kablar

2 - 40 till 44-pin-adaptrar

3 - Strömkabel (NA/UK/EU)

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

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


