
90cm USB 3.0 naar eSATA Verloopkabel

Productcode: USB3S2ESATA

Met de USB3S2ESATA USB 3.0 naar eSATA adapterkabel kunt u een extern SATA (eSATA) apparaat of 
behuizing aansluiten op een hostcomputer via USB 3.0, met één comfortabel pakket. De kabeladapter 
combineert USB 3.0 en eSATA kabel in één geïntegreerde kabel, zonder dat een externe 
voedingsadapter of de installatie van stuurprogramma's noodzakelijk is, voor een eenvoudige en 
probleemloze installatie - assemblage of het zoeken van de juiste kabel behoren tot het verleden.

De USB 3.0 naar eSATA verloopkabel ondersteunt SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 
Gbit/s (10 keer sneller dan met USB 2.0) en is achterwaartse compatibil met USB 2.0. De kabel is snel 
en eenvoudig te gebruiken via plug-and-play, zowel thuis, op kantoor als mobiel via een laptop.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Laptop-gebruikers die het monteren of meeslepen van meerdere kabels te lastig vinden



• Kantoor- of thuisgebruikers die de eSATA-behuizing niet vaak hoeven te verplaatsen (vaste 
afstand/locatie)

• Sluit een eSATA-behuizing aan via een over het algemeen meer voorkomende USB-poort

Eigenschappen

• SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

• eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2 en andere versies) met overdrachtsnelheden tot 3 
Gbit/s

• Geïntegreerde USB 3.0-kabel van 1m en eSATA-kabel van 30cm

• Geen installatie van drivers of software nodig

• Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 
480 Mbit/s

• Ingebouwde LED-indicator voor verbinding/activiteit

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Chipsetcode LucidPort - USB300

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Port-multiplier Nee

Max. schijfcapaciteit Getest tot 2 TB

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



Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB-poort

Notitie eSATA-poort ondersteunt geen Port 
Multiplier-functionaliteit.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Verbinding/activiteit

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 4.5 ft [1.4 m]

Gewicht product 2.9 oz [81 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.6 oz [131 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar eSATA verloopkabel

1 - Handleiding



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


