
Standalone 1 naar 15 USB Thumb Drive Cloner en Wisser, Multiple USB Flash Drive 
Kloner, System/File/Whole-Drive Copy aan 1.5 GB/min, Single en 3-Pass Erase, LCD 
Display

Productcode: USBDUPE115

Met deze USB-duplicator en -wisser kunt u tot 15 USB flashdrives klonen of wissen, zonder verbinding 
met een hostcomputer. Dit betekent dat u efficiënter kunt werken en grotere batches USB-schijven 
kunt verwerken, waardoor u tijd en inspanning bespaart.

De standalone USB-duplicator en -wisser is perfect voor IT-professionals en systeembeheerders in 
bedrijven, opleidingsinstellingen en marketing- of verkoopomgevingen.

Met de duplicator kunt u tegelijkertijd tot 15 schijven kopiëren, zowel met synchrone als asynchrone 
duplicatie, met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Asynchrone duplicatie betekent dat u 
USB-opslagapparaten kunt verwijderen en terugplaatsen tijdens het kopiëren van andere schijven. De 
duplicator biedt twee duplicatiemodi, systeem en bestand en geheel bestand.

Met de schijfduplicator/-wisser kunt u tot 15 flashdrives tegelijkertijd wissen. Zo kunt u gemakkelijk 
grote batches USB-schijven wissen voor hergebruik. De flashdrive-duplicator heeft drie modi voor het 
wissen van schijven: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van 
het Amerikaanse Ministerie van Defensie).

De flashdrive-duplicator en -wisser ondersteunt USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, en biedt zo 
een eenvoudige en voordelige manier om uw USB-schijven opnieuw en voor andere doeleinden te 
gebruiken. Dit apparaat heeft een robuuste metalen behuizing en het compacte, standalone design en 
maakt de perfecte desktopaccessoire. De flashdrive-wisser/-kopieerder heeft ook een LCD-scherm, 
waardoor u het wissen en dupliceren gemakkelijk in de gaten kunt houden en kunt zien wanneer de 
opdracht is voltooid.

De USBDUPE115 is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Uitrollen van updates van software en besturingssystemen

• Kopieer en verspreid marketingmateriaal

• Back-up USB-flashdrives zonder een hostcomputer

• Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik

• Test en evalueer USB-schijven

• Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals 
bij data recovery.

• IT-beheerders die snel tegelijkertijd meerdere schijven willen wissen ter voorbereiding op het 
gebruik in andere toepassingen

Eigenschappen

• USB SCHIJVEN KLONEN & WISSEN: Standalone 1 naar 15 USB drive cloner en secure eraser, geen 
PC nodig; Ideaal voor technici en IT Pro's om meerdere USB boot drives te beheren, USB drives te 
wissen, of snel data te delen tussen teams zonder computer/software

• SCHIJF COMPATIBILITEIT: Ondersteunt het klonen en wissen van USB 3.0/2.0 flash drives, en 
externe flash media zoals SD, microSD met behulp van een USB-adapter of kaartlezer 
(FCREADMICRO3), afzonderlijk verkrijgbaar; Firmware is uitbreidbaar

• KOPIEER- EN WISMODI: 1,5 GB/min Systeem- en bestandskopie (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, 
ext4 formaten), Sector-by-Sector kopie (alle bestandsformaten), Quick Erase, Single-Pass & 3-Pass 
Overwrite (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear); TAA Compliant

• LCD MENU DISPLAY: Drukknopinterface om schijfinfo, lees/schrijfprestaties en om fouten/bad 
sectors weer te geven; Selecteer Copy & Compare om na voltooiing uw gekloonde schijven met de 
bron te controleren; Groene/rode LED's voor activiteit/fouten



• ASYNCHRONE KOPIEERFUNCTIE: Kopieer snel naar meerdere USB-schijven met de Asynchrone 
Copy-modus met 128 MB intern geheugen; Source content moet minder dan 128 MB zijn; Vervang uw 
voltooide schijf met een nieuwe schijf om zonder onderbrekingen te kopiëren

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Bus type USB 2.0

Aantal stations 15

Schijftype USB-flashdrive

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Chipsetcode Xilinx - Spartan (XC3S700A)

Buffergrootte 128 MB

Prestaties

Duplication Modes System and File

Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 1.5GBpm

Aantal plaatsingen 1500 keer

MTBF 8760 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen 16 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

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

For erasing, only the destination ports are active, the 
source port cannot be used. This helps to prevent 
erasing a source drive accidentally.



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 16 - Groen (actief/succesvol kopiëren)

16 - Rood (fout)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2.2A Max

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 12.5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype 4-pin DIN

Vermogensopname 150W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)

Vochtigheid 20% ~ 80%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 13.6 in [34.5 cm]

Breedte product 6.3 in [16 cm]



Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Gewicht product 4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 16.9 in [43 cm]

Package Width 9.8 in [25 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.7 lb [4.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - duplicator en wisser

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

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


