
USB 3.0 naar SATA of IDE Hard Drive Adapter Converter - 2.5 / 3.5 IDE en SATA naar 
USB 3 Adapter - HDD/SSD naar USB Converter

Productcode: USB3SSATAIDE

Met de USB3SSATAIDE USB 3.0 naar IDE/SATA-adapterkabel sluit uw elke standaard 2,5 inch of 3,5 
inch SATA of IDE harde schijf aan op een computer via een beschikbare USB 3.0 poort (neerwaarts 
compatibel met USB 2.0). Met de adapter kunt u een lege schijf zonder behuizing aansluiten, 
waardoor u tijd en moeite bespaart.

De USB 3.0 SATA/IDE-adapter biedt u de mogelijkheid een lege harde schijf extern aan te sluiten 
zonder dat een behuizing of HDD-dock vereist is, en is uitgerust met LED-indicators waardoor u de 
monitorstatus en activiteitupdates gemakkelijk kunt volgen.

De adapterkabel is geschikt voor Windows®-, Linux- en Mac®-computers en de installatie van 
software of stuurprogramma's is niet noodzakelijk - een echte plug & play-oplossing om goedkope 
externe opslag toe te voegen of voor incompatibiliteit tussen alle harde schijven en voor USB 
geschikte moederborden die mogelijk niet met SATA of IDE zijn uitgerust.

Gedekt door onze 2-jarige garantie wordt de USB3SSATAIDE USB 3.0-naar-IDE/SATA-adapterkabel 
geleverd met universele adapter- en voedingskabels voor het extra vermogen dat vereist is voor de 
aansluiting van harde schijven met een capaciteit van 3,5 inch en hoger.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



 

Toepassingen

• Reparateurs die oudere harde schijven moeten testen of er gegevens van moeten herstellen

• Mobiele technici die te maken hebben met allerlei soorten harde schijven

• Sluit uw 2,5 en 3,5 inch schijven aan op vrijwel elke laptop of pc.

• Ideaal voor het testen en snel wisselen van schijven

• Eenvoudige aansluiting en gegevensoverdracht van een 2,5 inch of 3,5 inch harde schijf via USB 3.0

• Haal gegevens op vanaf een harde schijf zonder de schijf intern aan te hoeven sluiten

Eigenschappen

• UNIVERSEEL GEBRUIK: Deze USB 3.0 naar SATA IDE-adapter heeft aansluitingen beschikbaar voor 
zowel 2,5in als 3,5in SATA harde schijven (HDD's) en SATA solid state drives (SSD's), alsook voor IDE 
harde schijven

• COMPACT ONTWERP: Deze hard drive data transfer kabel heeft een compacte, draagbare vormfactor 
en past perfect in uw laptop tas, waardoor deze ideaal geschikt is voor professionals onderweg

• HOGE TRANSFER SNELHEDEN: Voor snelle toegang tot externe storage ondersteunt deze harde 
schijf transfer converter transfer rates tot 5Gbps via USB 3.0

• PLUG-AND-PLAY: Deze SATA en IDE harde schijf adapter is ontworpen met gebruiksgemak als 
uitgangspunt en is hot swap en plug-and-play compatibel

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB 3.0 naar SATA en IDE adapter werd ontworpen en gemaakt 
voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface SATA & IDE

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in



Schijftype SATA & IDE

Chipsetcode Innostor - IS611

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

4,8 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 4.8 Gbit/s

RAID Nee

ATAPI Support Ja

MTBF 35.000 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)

1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)

1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

1 - SATA (7-polig, data)

1 - SATA voeding (15-polig)

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

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Achterwaarts compatibel met USB 1.1, maar niet aan te 
bevelen vanwege de lage overdrachtsnelheid.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - USB-verbinding

1 - IDE-detectie/activiteit

1 - SATA-detectie/activiteit



Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsstroom 2A

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 34.2 in [87.0 cm]

Breedte product 1.7 in [4.3 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 2.0 oz [58.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

14.8 oz [419.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0-naar-SATA/IDE-converter

1 - SATA-datakabel

1 - breakout-kabel voedingsadapter



1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)

1 - Handleiding

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


