
USB-C till eSATA-kabel - För externa lagringsenheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) - 1 m

Produkt ID: USB3C2ESAT3

Denna USB-C™ till eSATA-kabel är en extern hårddiskadapter som ger dig snabb och enkel åtkomst 
till en eSATA-lagringsenhet via USB-C eller Thunderbolt™ 3-porten på din bärbara dator.

Även om din bärbara dator inte har eSATA-portar kan du enkelt ansluta till en extern lagringsenhet 
med USB 3.0 till eSATA-kabeln. Kabeln stöder anslutningar till standard SATA-hårddiskar (HDD) och 
solid-state-enheter (SSD).

Kabeln stöder även anslutningar till optiska hårddiskar (ODD), vilket innebär att du kan ansluta en 
CD-ROM- eller DVD-ROM-disk till din bärbara dator.

Kabeln stöder eSATA-kommandon och -funktioner som t.ex. SMART självövervakning. Den är även 
kompatibel med maskin- och programvara för eSATA-hårddiskhantering, som t.ex. 
säkerhetskopieringsprogram.

När USB-C till eSATA-kabeln ansluts till en lagringsenhet med HDD- eller SSD-diskar låter den 
IT-tekniker ansluta till hårddiskar för:

• Dataåterställning

• Reparera skadade hårddiskar

• Återanvända gamla hårddiskar

• Köra diagnostisk av hårddiskar

• Bildbehandling av disk

• Säkerhetskopiering och arkivering av hårddiskar för att förebygga dataförlust

• Överföra innehåll mellan hårddisken och den bärbara datorn



Du kan installera var du vill tack vare den 1 meter långa kabeln, vilket innebär att du kan utföra dessa 
uppgifter i ett labb, vid någons skrivbord eller ute på fältet. Tack vare plug-and-play-funktionen kan 
du enkelt ansluta till alla slags operativsystem, utan att behöva installera extra programvara.

USB3C2ESAT3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Anslut en eSATA-lagringsenhet till en dator med USB-C eller Thunderbolt 3

Funktioner

• Utför uppgifter för hårddiskhantering

• Installera i ett labb, vid ett skrivbord eller ute på fältet

• Med plug-and-play-funktion för snabb installation

• Kompatibel med SATA I, II och III

• Bakåtkompatibel med USB 2.0

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetstyp eSATA

Chipset-ID ASMedia - ASM1153E



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej

TRIM Support Nej

4Kn Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Typ och hastighet eSATA (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 10 TB

ATAPI Support Ja

Hot swap-förmåga Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,577,505 hours

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - eSATA (7-stifts, data)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)



Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 3.0 ft [0.9 m]

Produktlängd 36.0 in [91.4 cm]

Produktbredd 0.5 in [12.0 mm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 1.6 oz [45.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.8 in [25.0 cm]

Package Width 1.3 in [34.0 mm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [45.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kabeladapter

1 - snabbstartsguide

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


