
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-
inch Harde Schijven
Product ID: SATDOCKU3S

Het SATDOCKU3S USB 3.0 docking station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5
inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf (HDD) of solid state drive (SDD) zonder deze in een
computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met
schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw
computer zeer te verbeteren.

Het docking station kan op een computer worden aangesloten via een USB 3.0 SuperSpeed of USB 2.0-
aansluiting en biedt een handige, plug-and-play opslagmogelijkheid waarmee u direct toegang krijgt tot
de harde schijf zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.

Het docking station ondersteunt de zeer hoge overdrachtsnelheden van USB 3.0 tot wel 5 Gbit/s, wat het
de snelste manier maakt om toegang te krijgen tot gegevens op een externe schijf. Verdubbel de waarde
van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5
of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.
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Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3S alle
toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux en Google
Chrome OS™.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor
mensen die werken op het gebied van gegevensherstel

• Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter
archivering

• Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken
(benchmark)

• Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met
USB 3.0-connectiviteit

• Upgrade van een USB 2.0 dock station naar het snellere USB 3.0

Features

• SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5
Gbit/s

• High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480
Mbit/s

• Gepatenteerd eject-mechanisme
• Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
• Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0

Gbit/s)
• Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD)

met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
• Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
• Compact bureaumodel
• Plug-and-play en hot-swappable
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Chipsetcode ASMedia - ASM1053

Interface USB 3.0

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Ventilator(en) Nee

Prestaties Aantal plaatsingen 15,000 Cycles

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400
rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot
1 TB

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

UASP ondersteuning Nee

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power en activiteit (continu- power, knipperend -
activiteit)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 2.5A

Vermogensopname 30

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 80° (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 8% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 3.7 in [93 mm]

Gewicht product 13.8 oz [392 g]
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Hoogte product 2.6 in [65 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 5.7 in [145 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 25.7 oz [728 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Docking Station

1 - USB 3.0-kabel

1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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