Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder
Productcode: USBDUP15

Met de USBDUP15 OnetoFive USB-flashdriveduplicator en -wisser kunt u snel maximaal vijf back-ups
maken van één USB-flashdrive, of veilig maximaal vijf flashdrives wissen, zonder aangesloten te zijn
op een hostcomputer.
Deze lichtgewicht flashdriveduplicator en -wisser kunt u overal meenemen, neemt weinig plaats in
beslag in de desktop en vereist geen hostcomputer omdat hij standalone werkt. Perfect voor de
verspreiding van software- en marketingmaterialen op kantoor en onderweg.
Met een gemakkelijk leesbaar LCD-scherm en intuïtieve menubediening met vier toetsen garandeert
de USBDUP15 probleemloze installatie en bediening. In het menu hebt u met drukknoppen toegang
tot vele waardevolle functies, waardoor het takenbeheer wordt vereenvoudigd zoals: capaciteit &
snelheidscontrole, kopi&euml;ren & vergelijken, asynchroon kopi&euml;ren en nog veel meer. Het
biedt ook talrijke geavanceerde instelopties voor ervaren gebruikers.
Dit veelzijdige apparaat is een gecombineerde harde-schijf-kloner en -wisser en biedt twee
duplicatiemodi (Bestand & Systeem kopi&euml;ren / Volledig kopiëren) met max. 1,5 GB/m in de
modus Alles kopiëren. Het biedt drie wismodi (Snel wissen / Volledig wissen / DoD-wissen) waarmee
u zelf de beste oplossing voor uw applicatie kunt kiezen.
De USBDUP15 is TAA-compatibel en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.<h5></h5>

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Update en verspreid software en besturingssystemen
• Kopieer en verspreid marketingmateriaal
• Kopieer en verspreid 'rijke' media
• Maak snel een back-up van USB-flashdrives zonder een hostcomputer
• Maak precies dezelfde kopieën van een USB-flashdrive voor politie- en forensisch onderzoek
• Wis alle gegevens van een flashdrive, voor extra beveiliging van gegevens en gemoedsrust
• Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik
• Test en evalueer USB-schijven

Eigenschappen
• Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.1 flashdrives
• 1:5 standalone duplicatie met duplicatiemodi
• Wis max. 5 USB-flashdrives met single-pass en multi-pass overschrijven/DoD-wissen
• High-speed duplicatie met max. 1,5 GB/minuut
• Compacte en lichte uitvoering
• TAA-compatibel
• Geïntegreerd LCD-scherm
• Controleer schijfcapaciteit, -kwaliteit en -snelheid met intuïtief takenbeheer
• Ondersteunt zowel asynchroon als synchroon kopiëren, met 64 MB intern geheugen voor snel
batchswapping

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Bus type

USB 2.0

Aantal stations

6

Schijftype

USB-flashdrive

Schijfinstallatie

Verwijderbaar

Buffergrootte

64 MB

Wismodi

Quick Erase

Prestaties

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Duplication Modes

System and File
Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed

1.5GBpm

Max. schijfcapaciteit

2TB

MTBF

176,549 hours

Schijfaansluitingen

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Besturingssystemen

Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Systeem- en
kabelvereisten

Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde
capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben
dan de bronschijf.

Connector(en)

Software

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen naar/van SD /
SDHC / Micro SD / MMC / Mini SD / CF-media via een
USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar
harde schijven of solid-state drives via een harddisk
docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar),
indien ondersteund door de opslagmedia
Indicatoren
LED-indicatoren

Groen (actief/succesvol kopiëren)
Rood (fout)

Voeding
Inclusief

Inclusief wisselstroomadapter

voedingsadapter
Ingangsspanning

100 - 240 AC

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

2

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

H

Vermogensopname

10

Bedrijfstemperatuur

5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Opslagtemperatuur

-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)

Vochtigheid

5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

6.6 in [16.7 cm]

Breedte product

4.7 in [12 cm]

Hoogte product

1.0 in [25 mm]

Gewicht product

11.2 oz [318 g]

Package Length

9.1 in [23.1 cm]

Package Width

7.1 in [18 cm]

Package Height

3.2 in [82 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

26.2 oz [742 g]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er

meegeleverd
Meegeleverd

Duplicator
Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor
Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in
Australië en Nieuw-Zeeland.
Handleiding

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

