
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 
3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Produkt ID: USB3S2ESATA3

USB3S2ESATA3 USB 3.0 till eSATA-enhetskabeln låter dig ansluta en extern eSATA-hårddisk, solid 
state-enhet eller optisk enhet till ditt USB-kapabla datorsystem – en perfekt lösning för datorer som 
inte har inbyggt stöd för eSATA, som till exempel MacBook®- och Ultrabook™-datorer.

För att maximera prestandan och dra nytta av hastighetspotentialen från dina SATA-enheter på 6 
Gbps är USB 3.0 till eSATA-adaptern kompatibel med SATA revision I/II/III och stöder 
överföringshastigheter på upp till 5 Gbps genom USB 3.0.

USB till eSATA-kabeladaptern har stöd för Blu-ray-/DVD-/CD ATAPI-/ODD-enheter och 
HDD-/SSD-enheter med stor kapacitet (testad upp till 4 TB) och är kompatibel med i stort sett alla 
eSATA-enheter samt kan öka möjligheterna för lagring/säkerhetskopiering hos din dator rejält.

USB 3.0 till eSATA-enhetskabeln garanterar en trasselfri anslutning med en enkel 
plug-and-play-installation och så har kabeln dessutom en perfekt längd (1 meter från ände till ände) 
för enkel åtkomst till USB-portarna på bakpanelen på datorn.

USB3S2ESATA3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Anslut en extern eSATA-enhet till en dator som bara har USB

• Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn och eSATA-enheten för en bärbar 
lagringslösning

• Byt en eSATA-enhet mellan datorer som inte har eSATA

Funktioner

• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

• LÄGGA TILL EN EXTERN HÅRDDISK: Med den här USB 3.0- till eSATA-adaptern på 1 m kan du 
ansluta en extern eSATA-hårddisk (HDD), SSD-enhet (Solid State Drive) eller optisk enhet (ODD) via 
USB 3.0-porten på din bärbara eller stationära dator

• eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 3 och andra SATA-revisioner med stöd för 
dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Anslut enkelt din USB-aktiverade dator eller bärbara dator, t.ex. din Dell 
OptiPlex eller MacBook, till en eSATA-enhet med hjälp av den här eSATA-hårddiskkabeln

• Stöder hårddiskar (HDD), solid state-enheter (SSD) och optiska enheter (ODD)

• 1x eSATA-kontakt, 1x USB 3.0-kontakt med inbyggd kabel på 1 m

• KOMPAKT DESIGN: Denna kabeladapter för hårddiskar har en kompakt, bärbar formfaktor som 
passar perfekt i väskan för din bärbara dator, vilket gör den perfekt för proffs som är på språng

• Ingen installation av drivrutiner eller program behövs

• HÖGA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER: För snabb åtkomst till extern lagring stöder den här USB- till 
eSATA-omvandlarkabeln överföringshastigheter på upp till 5 Gbps med USB 3.0

• OBSERVERA: Ansluts endast till en eSATA- eller eSATAp-port. Se till att eSATA-enheten har egen 
strömförsörjning eftersom detta är en eSATA-kabel (endast data), inte eSATAp (eSATA + 
strömförsörjning). OS-oberoende. Plug-and-play och hot-swap-kompatibel

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

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

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,577,505 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - eSATA (7-stifts, data)

Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

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

Produktlängd 35.8 in [91 cm]

Produktbredd 0.9 in [24 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1 cm]

Produktvikt 2.4 oz [67.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 oz [80 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till eSATA-kabeladapter

1 - Installationsguide

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


