
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-Adapterkabel - 1 m eSATA Harde Schijf naar 
USB 3.0 Adapterkabel - SATA 6 Gbps

Productcode: USB3S2ESATA3

Met de USB3S2ESATA3 USB 3.0 naar eSATA schijfkabel kunt u elke externe eSATA harde schijf, solid 
state drive of optische schijf aansluiten op uw USB-computersysteem -- een uitstekende oplossing 
voor computers zonder native ondersteuning van eSATA, zoals MacBook® en Ultrabook™ computers.

Om de prestatie van uw SATA 6 Gbps schijven te maximaliseren en de snelheid ervan te benutten, is 
de USB 3.0-naar-eSATA-adapter compatibel met SATA revisies I/II/III en ondersteunt 
datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps via USB 3.0.

De USB-naar-eSATA-adapterkabel ondersteunt Blu-ray/DVD/CD ATAPI/ODD-schijven en HDD's / 
SSD's met grote capaciteit (getest tot 4 TB) en is compatibel met bijna elke eSATA-schijf. Hij kan ook 
de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk vergroten.

De USB 3.0-naar-eSATA-schijfkabel zorgt voor een probleemloze aansluiting, biedt een eenvoudige 
plug & play installatie en heeft de perfecte lengte (1 meter, van eind tot eind) zodat u gemakkelijk 
toegang hebt tot de USB-poorten in het achterpaneel van uw computer.

De USB3S2ESATA3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



 

Toepassingen

• Sluit een externe eSATA-schijf aan op een computersysteem met alleen USB

• Gemakkelijk in uw laptoptas mee te nemen en een eSATA-schijf als opslagoplossing onderweg

• Installeer een eSATA-schijf in computersystemen die geen eSATA hebben

Eigenschappen

• Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

• EXTRA EXTERNE HARDE SCHIJF: Dankzij deze 1m lange USB 3.0-naar-eSATA-adapter kunt u een 
externe eSATA harde schijf (HDD), solid state drive (SSD) of optical disc drive (ODD) aansluiten via de 
USB 3.0-poort van uw laptop of desktop.

• eSATA interface-compatibel met SATA revisie 3 en andere SATA revisies, met ondersteuning van 
datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps

• MAXIMALE COMPATIBILITEIT: Sluit eenvoudig uw computer of laptop met USB-ondersteuning, zoals 
uw Dell OptiPlex of MacBook, aan op een eSATA-schijf met deze eSATA HDD-kabel

• Ondersteunt harde schijven (HDD), solid state drives (SSD) en optische schijven (ODD)

• 1 eSATA connector, 1 USB 3.0 connector met geïntegreerde 1 m kabel

• COMPACT ONTWERP: Deze harde schijf adapterkabel heeft een compacte, draagbare form factor 
ontwerp dat perfect past in uw laptoptas, zodat deze ideaal is voor professionelen onderweg.

• Geen installatie van drivers of software nodig

• HIGH TRANSFER SNELHEDEN: Voor snelle toegang tot externe opslag ondersteunt deze 
USB-naar-eSATA convertie kabel transfersnelheden tot 5 Gbps met USB 3.0

• OPMERKING: Uitsluitend voor aansluiting op een eSATA- of eSATAp-poort. eSATA-schijf/apparaat 
moet eigen voeding hebben daar dit een eSATA-kabel (enkel data) is en geen eSATAp-kabel (eSATA + 
voeding). OS-onafhankelijk. Plug-and-play en hot-swap compatibel

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 1

Schijftype eSATA

Chipsetcode ASMedia - ASM1153E

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

4Kn Support Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Port-multiplier Nee

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven

Hot-swappable Ja

MTBF 1,577,505 uren

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data)

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

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid



Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 35.8 in [91 cm]

Breedte product 0.9 in [24 mm]

Hoogte product 0.4 in [1 cm]

Gewicht product 2.4 oz [67.5 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.8 oz [80 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar eSATA-adapterkabel

1 - Handleiding

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


