
Standalone 2,5 / 3,5 inch SATA harde-
schijfduplicator met meervoudige HDD/SSD Image
Backup Library
Product ID: SATDUP11IMG

Met de SATDUP11IMG standalone SATA harde-schijfduplicator, kunt u een exacte kopie maken van een
SATA harde schijf (HDD) / solid state drive (SSD) of één back-up library drive maken met meerdere
beelden die u tegelijkertijd naar aanvullende schijven kunt kopiëren.

Snelle, eenvoudige schijfduplicatie

Verminder de kabelwarboel met de SATDUP11IMG, waardoor u minder schijven nodig hebt bij het maken
van back-ups van meerdere unieke schijfbeelden. Met één back-up library drive kunt u unieke
schijfbeelden opslaan op één SSD / HDD, zodat snelle duplicatie met 6 GB/min en minimale kabelwarboel
is gegarandeerd. Dit is een ideale oplossing als u de beelden van verschillende computersystemen
regelmatig moet kopiëren, omdat het betekent dat u slechts één back-up library drive nodig hebt voor het
herstellen van meerder schijfbeelden op verschillende systemen.
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Probleemloze bediening

De veelzijdige duplicator biedt ook standaard 1:1 schijfduplicatie in drie verschillende modi: bestand &
systeem kopiëren, alle partities kopiëren en gehele kopie. Dit is bij uitstek geschikt voor eenmalige
schijfduplicatie, waardoor u geen schijfbeeld meer hoeft te maken voor een eenmalig project.

Intuïtieve bediening

Met een gemakkelijk leesbaar LCD-scherm en intuïtieve menubediening met vier toetsen garandeert de
SATDUP11IMG probleemloze installatie en bediening. In het menu hebt u met drukknoppen toegang tot
vele waardevolle functies, waardoor het takenbeheer wordt vereenvoudigd zoals: schijf-naar-
schijfduplicatie, back-up en herstel van schijf naar beeldbibliotheek en nog veel meer. Het biedt ook
talrijke geavanceerde instelopties voor ervaren gebruikers.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen ondersteunt de SATDUP11IMG het gebruik
van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en dus
gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

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

De SATDUP11IMG is TAA-compatibel en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.
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/nl/HDD/Adapters/SATA-naar-25inch-of-35inch-IDE-Harde-Schijf-Adapter-voor-Docking-Stations~SAT2IDEADP
/nl/HDD/Adapters/25inch-SATA-naar-Mini-SATA-SSD-Adapter-Behuizing~SAT2MSAT25
/nl/HDD/Adapters/M-2-SSD-2-5inch-SATA-adapter~SAT32M225


Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten
kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een
andere.

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

• Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere
software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan

• Systeembouwers/IT-specialisten die meerdere unieke schijfbeelden
nodig hebben voor verschillende soorten systeembuilds

Eigenschappen

• Beeldbibliotheek met meerdere beelden voor probleemloze duplicatie
• Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs van 6

GB/min
• Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met

een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
• Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
• Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven
• Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
• Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 2

Interface SATA

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 6GBpm

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM 3,5 inch harde
schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven
per bay

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

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

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter
zijn dan de bronschijf.

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Bronschijf voedingsindicator

1 - Activiteitsindicator bronschijf

1 - Foutindicator bronschijf

1 - Voedingsindicator bronschijf

1 - Activiteitsindicator doelschijf

1 - Foutindicator doelschijf

1 - LCD-scherm

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.4A

Polariteit pin midden Positief

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 5A

Vermogensopname 60

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
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Opslagtemperatuur -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 20% ~ 80%

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 77 mm [3 in]

Gewicht product 350 g [12.4 oz]

Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]

Lengte product 12.9 cm [5.1 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 11.9 cm [4.7 in]

Package Length 26.7 cm [10.5 in]

Package Width 18.5 cm [7.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1:1 HDD/SSD-duplicator

1 - Lange SATA-kabel

2 - Korte SATA-kabel

1 - eSATA + 12 V voedingskabel (type M
voedingsconnector)

1 - eSATA + 5 V voedingskabel (type F voedingsconnector)

2 - HDD/SSD-pads

1 - Universele voedingsadapter (VK/N-A/EU)

1 - Handleiding

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