
91 cm SuperSpeed USB 3.0 till eSATA-kabeladapter

Produkt ID: USB3S2ESATA

USB3S2ESATA USB 3.0 till eSATA-kabeladaptern låter dig ansluta en extern SATA-enhet (eSATA) eller 
ett kabinett till en värddator genom USB 3.0 i ett enda behändigt paket. Kabeladaptern kombinerar 
USB 3.0- och eSATA-kablar till en integrerad kabel som inte behöver någon extern strömadapter eller 
installation av drivrutin, för en enkel och problemfri installation - Ingen montering behövs och du 
slipper leta efter rätt kabel.

Kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och eSATA har stöd för SuperSpeed USB 
3.0-anslutningar med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps (10 gånger snabbare än USB 2.0), är 
bakåtkompatibel med USB 2.0 och ger snabb och enkel plug-and-play för hemmet, kontoret eller 
bärbara datorer.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning

• Användare av bärbara datorer som inte vill släpa på eller behöva koppla in flera kablar



• Hemma- eller kontorsanvändare som inte behöver flytta på eSATA-kabinettet ofta (fixerad plats)

• Anslut ett eSATA-kabinett via USB-gränssnittet som oftast är tillgängligt

Funktioner

• SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 
5 Gbps

• eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 2 och andra SATA-revisioner med stöd för 
dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps

• Integrerad 1 m USB 3.0-kabel och 30 cm eSATA-kabel

• Ingen installation av drivrutiner eller program behövs

• Bakåtkompatibel med USB 2.0-system med stöd för USB 2.0-överföringshastigheter på upp till 480 
Mbps

• Inbyggd LED-indikator som visar länk/aktivitet

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

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Chipset-ID LucidPort - USB300

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Port Multiplier Nej

Maximal 
enhetskapacitet

Testat upp till 2,0 TB

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Obs. eSATA-port stöder ej Port Multiplier.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 85% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 4.5 ft [1.4 m]

Produktvikt 2.9 oz [81 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.6 oz [131 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till eSATA-kabel

1 - Instruktionsbok

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


