
USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock
- 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser
Product ID: SATDOCK5U3ER

Met de SATDOCK5U3ER harde-schijfduplicator & docking station kunt u een 2,5 inch of 3,5 inch SATA
harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) tegelijkertijd klonen naar vijf andere SATA-schijven, als een
standalone apparaat. Met de duplicator kunt u ook max. 5 schijven wissen, zonder een hostverbinding.

U kunt de duplicator ook gebruiken als een 5-bay HDD / SSD docking station, door deze via USB 3.0 of
eSATA op een hostcomputersysteem aan te sluiten. Door ondersteuning van schijven met hoge capaciteit
(getest tot 6 TB) is dit een eenvoudige en voordelige manier om de dataopslag-/back-upcapaciteit van uw
computer aanzienlijk te vergroten.

Geoptimaliseerde productiviteit

Door data tegelijkertijd van een schijf naar vijf schijven te kopiëren, verhoogt de harde-schijfkloner uw
productiviteit doordat u bij omvangrijke duplicatieprojecten geen schijven meer constant hoeft te plaatsen
en te verwijderen.
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Bovendien kan het dock tegelijkertijd max. vijf schijven wissen in meerdere bedieningsmodi, inclusief Snel
wissen en Multipass Overwriting (DoD) -- de ideale oplossing voor het permanent wissen van
vertrouwelijke informatie en ter bescherming van uw bedrijf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal.

Probleemloze bediening

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm kunt u met de SATDOCK5U3ER de duplicatievoortgang
gemakkelijk in de gaten houden en de kopieer-/wisresultaten en schijfdiagnoses bekijken tijdens
standalone gebruik.

De behuizing is ook specifiek ontworpen voor gebruiksgemak. De schijfsleuven hebben een dubbel profiel
voor het probleemloos wisselen van 2,5 inch en 3,5 inch harde schijven en solid-state drives zonder dat
extra beugels of adapters nodig zijn.

Maximale veelzijdigheid

Omdat het docking station via eSATA of USB 3.0 kan worden aangesloten, is de SATDOCK5U3ER een
veelzijdige oplossing voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van bijna elke laptop of desktop. Voor
snelle prestaties kunt u het docking station via eSATA op uw computer aansluiten voor efficiënte
datatransmissiesnelheden tot 3 Gbps. Voor een bredere systeemcompatibiliteit kunt u het dock via USB
3.0 aansluiten, met neerwaartse compatibiliteit met USB 2.0/1.1 hostverbindingen.

De SATDOCK5U3ER heeft ook twee alleen-laden snellaad-USB-poorten, waardoor uw iPhone®, iPad®, en
Android™ tablets of smartphones altijd volledig geladen zijn. 

U kunt ook andere typen schijven dupliceren, wissen of openen in duplicatie- en snelwis toepassingen met
behulp van een schijfadapter. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn getest en zijn dus
gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP
mSATA schijven - SAT2MSAT25
M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

Gebouwd voor betrouwbare, langdurige prestaties is de SATDOCK5U3ER gemaakt van duurzame
materialen en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak meerdere exacte kopieën van een bronschijf op een nieuwe
schijf voor grootschalig gebruik van identieke computersystemen

• Maak exacte kopieën van originele harde schijven voor
testdoeleinden of gebruik bij politie- en forensisch onderzoek

• Snelle toegang tot externe harde schijven
• Data klonen voor schijfherstel
• Veilig en tegelijkertijd wissen van meerdere schijven om uzelf te

beschermen tegen identiteitsdiefstal

Eigenschappen

• Bespaar tijd met 1:5 omvangrijke schijfduplicatie en wissen van 6
schijven

• Probleemloze standalone bediening met geïntegreerd digitaal LCD-
scherm

• Maximaliseer de veelzijdigheid met eSATA & USB 3.0
hostverbindingen, alleen veranderbare USB-snellaadpoorten, plus
docking station, wisser en duplicator in één apparaat

• Sectorgewijze schijfduplicatie met 7 GB per minuut
• Wis tegelijkertijd max. vijf harde schijven met single-pass en multi-

pass overschrijven / DoD-wissen
• eSATA en USB 3.0 hostinterfaceverbindingen
• Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor harde schijven

(HDD) en solid-state drives (SSD)
• Ondersteunt 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)
• Geïntegreerde dubbele koelventilatoren met snelheidsregelaar
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 5

Chipsetcode SunplusIT - SPIF260A
ASMedia - ASM1153
JMicron - JMB393

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Ventilatoren 2 - 60 mm

Prestaties Algemene specificaties 7 GB per minuut duplicatiesnelheid

Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 7GBpm

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Port-multiplier Ja

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Wismodi Quick Erase

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

3-Pass Overwrite

7-Pass Overwrite

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Contact

1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Schijfaansluitingen 6 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Vermogen docking station

1 - Bronschijf voeding en activiteit

5 - Doelschijf voeding / activiteit

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M
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Uitgangsspanning 19V DC

Uitgangsstroom 5 A

Vermogensopname 95

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%~80% RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 15.2 cm [6 in]

Gewicht product 1.5 kg [3.3 lb]

Hoogte product 7.5 cm [3 in]

Lengte product 31.5 cm [12.4 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 19.7 cm [7.8 in]

Package Length 38.7 cm [15.2 in]

Package Width 27.6 cm [10.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 2.5 kg [5.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0\eSATA 1:5 SATA HDD duplicatordock

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

4 - Rubberen poten (geïnstalleerd)

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

1 - Handleiding

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