
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Produkt ID: USB3SSATAIDE

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA ansluter en vanlig 2,5" 
eller 3,5" SATA- eller IDE-hårddisk till en dator genom en tillgänglig USB 3.0-port (bakåtkompatibel 
med USB 2.0). Adaptern låter dig ansluta en bar enhet utan kabinett för att spara tid och krångel.

USB 3.0-SATA/IDE-adaptern låter dig ansluta en bar enhet externt utan kabinett eller 
dockningsstation och har LED-indikatorer som ger enkel övervakning av status och aktivitet.

Kabeladaptern fungerar med Windows®-, Linux- och Mac®-datorer och behöver ingen installation av 
program eller drivrutiner - en plug-and-play-lösning för kostnadseffektiv extern lagring eller för att få 
kompatibilitet mellan hårddiskar och USB-kapabla moderkort som inte stöder SATA eller IDE.

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA täcks av vår 2-årsgaranti 
och levereras med en universaladapter och strömsladdar för den ström som krävs för att ansluta 
3,5"-hårddiskar och 2,5"-hårddiskar med hög kapacitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning



• Servicetekniker som vill testa eller hämta data från gamla hårddiskar

• Tekniker som reser och hanterar många olika hårddiskar

• Anslut dina 2,5" och 3,5" enheter till nästan vilken bärbar dator som helst

• Idealisk för att testa och snabbt byta enheter

• Anslut enkelt och få åtkomst till data från en 2,5" eller 3,5" hårddisk med USB 3.0

• Hämta data från en hårddisk utan att behöva ansluta enheten internt

Funktioner

• EXTREMT MÅNGSIDIG: Denna USB 3.0- till SATA IDE-adapter har inbyggda kontakter för både 2,5 
och 3,5 tum stora SATA-hårddiskar (HDD), SATA SSD:er (Solid State Drives) och IDE-hårddiskar

• KOMPAKT DESIGN: Den här kabeln för dataöverföring från hårddiskar har en kompakt, bärbar 
formfaktor som passar perfekt i väskan för din bärbara dator, vilket gör den idealisk för 
yrkesverksamma som är på språng

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

• PLUG-AND-PLAY: Den här adaptern för SATA- och IDE-hårddiskar är utformad för att vara bekväm 
och kompatibel med hot swap och plug-and-play

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här USB 3.0 till SATA- och IDE-adaptern är utformad och 
byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla 
vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA & IDE

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA & IDE

Chipset-ID Innostor - IS611



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

4,8 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 4.8 Gbit/s

RAID Nej

ATAPI Support Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

35.000 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

1 - SATA (7-stifts, data)

1 - SATA-ström (15-stifts)

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

Obs. Bakåtkompatibel med USB 1.1-standard men 
rekommenderas inte p.g.a. låga hastigheter.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - USB-länk

1 - IDE-identifiering/aktivitet

1 - SATA-identifiering/aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Utström 2A



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 34.2 in [87.0 cm]

Produktbredd 1.7 in [4.3 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 14.8 oz [419.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till SATA/IDE-konverterare

1 - SATA-datakabel

1 - breakoutkabel till strömadapter

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)

1 - Instruktionsbok

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


