
USB-C naar eSATA kabel - voor externe oplaad
apparaten - USB 3.0 (5Gbps) - 1 m
Product ID: USB3C2ESAT3

Deze USB-C™-naar-eSATA-kabel is een externe schijfadapter die zorgt voor snelle en gemakkelijke
toegang tot een eSATA-opslagapparaat via de USB-C of Thunderbolt™ 3-poort op uw laptop. 

Sluit een optisch schijfstation aan op uw laptop

Zelfs als uw laptop geen eSATA-poorten heeft, maakt de USB 3.0 naar eSATA kabel het gemakkelijk om
deze aan te sluiten op een extern opslagapparaat. De kabel ondersteunt aansluitingen op standaard SATA
harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD).

De kabel ondersteunt ook aansluitingen op optische stations (ODD), waardoor u een CD-ROM- of DVD-
ROM-station op uw laptop kunt aansluiten.

Efficiënt stationsbeheertaken uitvoeren

De kabel ondersteunt eSATA-opdrachten en functies zoals SMART-selfmonitoring. Deze kabel is ook
compatibel met eSATA-stationsbeheerhardware en -software, zoals back-upprogramma's.
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Wanneer de USB-C naar eSATA kabel is aangesloten op een opslagapparaat met HDD- of SSD-schijven,
kunnen IT-professionals verbinding maken naar deze schijven voor:

• Data Recovery
• Repareren van defecte schijven
• Hergebruik of opnieuw inrichten van oude schijven
• Uitvoeren van schijfdiagnoses
• Disk Imaging
• Back-up en archiveren van schijven om dataverlies te voorkomen
• Overzetten van content tussen een schijf en de laptop

Met de 1 meter lange kabel kunt u overal een installatie maken, u elk van deze taken kunt uitvoeren in
een lab, op een andere werkplek of zelfs als u buiten bent. Met plug-and-play-installatie is het eenvoudig
verbinding te maken met elk besturingssysteem, zonder dat er extra software geïnstalleerd hoeft te
worden .

De USB3C2ESAT3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een eSATA-opslagapparaat aan op een USB-C of Thunderbolt 3
computer

Eigenschappen

• Verkrijg snelle toegang tot eSATA extern opslagapparaten met een
SSD, HDD of ODD-schijf vanaf een USB-C-computer

• Voer schijfbeheertaken uit
• Installeer in een lab, op een bureau of buiten.
• Bespaar installatietijd dankzij plug-and-play
• Compatibel met SATA I, II en III, die dataoverdrachtssnelheden tot 6

Gbps ondersteunt
• Neerwaarts compatibel met USB 2.0
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Bus type USB 3.0

Chipsetcode ASMedia - ASM1153E

Schijftype SATA

Prestaties 4Kn Support Ja

ATAPI Support Ja

Hot-swappable Ja

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 10 TB schijven

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps

Port-multiplier Nee

S.M.A.R.T. Support Ja

TRIM Support Nee

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

eSATA (6 Gbps)

UASP ondersteuning Nee

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

Schijfaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Mannelijk

Software Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 12 mm [0.5 in]

Gewicht product 45 g [1.6 oz]

Hoogte product 12 mm [0.5 in]

Kabellengte 0.9 m [3 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.9 m [3 ft]

Type behuizing Kunststof
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Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 45 g [1.6 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Verloopkabel

1 - verkorte handleiding

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