
USB 3.0 dubbel harddisk docking station met UASP
voor 2,5/3,5 inch SSD / HDD – SATA 6 Gbps
Product ID: SDOCK2U33

Met het SDOCK2U33 dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven
docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het
maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en
hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd
met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

De hard drive dock heeft onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u elke
harde schijf apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar de
andere kopieert. Daardoor bespaart u tijd.

Breid de mogelijkheden van dit harde schijf docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-
harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een
SATA harde schijf dock kunt steken.
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De SDOCK2U33 wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70%
sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat
UASP ook 80% minder processorvermogen nodig
heeft.

De testresultaten werden verkregen met een
Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP
geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III
solid state drive.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten
hebben tot schijven voor beeldvorming

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

• Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
• Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken

(benchmark)
• Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe

locatie voor veilige opslag

Features

• Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
• Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven
• Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
• Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor

van 2,5 of 3,5 inch
• Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 2

Chipsetcode VIA/VLI - VL812 
ASMedia - ASM1053 - 6G

Interface USB 3.0

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Schijftype SATA

Ventilator(en) Nee

Prestaties Aantal plaatsingen 15,000 Cycles

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde
schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5
inch harde schijven (2 TB in totaal)

MTBF 30.000

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

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

Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 2 - Voeding / activiteit

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 1.3 A

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 3 A

Vermogensopname 36

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20%RV~80%RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 5.2 in [132 mm]

Gewicht product 18.1 oz [513 g]
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Hoogte product 2.8 in [70 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 5.8 in [148 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.2 lb [1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf
docking station

1 - 1 m USB 3.0 kabel

1 - 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.

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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