
Dual-bay SATA HDD docking station voor 2 x
2.5/3.5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0
Product ID: SDOCK2U33V

Met dit dual-bay SATA HDD/SSD docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en swappen vanaf
uw desktop of laptop, met één USB-poort. Het ondersteunt twee 2,5/3,5 inch SATA harde schijven of
solid-state drives.

Draag bestanden snel over

Het dual-bay docking station ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en biedt snelle
dataoverdracht tot 5 Gbps. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

Ideaal voor IT-professionals zoals systeembeheerder en technici, kunt u met dit hard drive dock
onderhoudstaken efficiënter uitvoeren, zoals dupliceren van schijfbeelden, dataherstel, back-up en
archivering van harde schijven en overdracht van content tussen schijven en apparaten. Het verbetert
ook uw werkstroom omdat u snel toegang hebt tot uw harde schijven en schijven, indien nodig,
eenvoudig kunt swappen.
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Gemakkelijke schijftoegang

Ontworpen voor gemakkelijk schijftoegang, verbetert het dock ook uw werkstroom omdat u snel toegang
hebt tot twee harde schijven en schijven, indien nodig, eenvoudig kunt swappen. Het hard drive
dock heeft een comfortabel toplader design met aparte schijfkleppen waardoor u schijven gemakkelijk
kunt toevoegen of verwijderen. 

Gebruiksklaar in een mum van tijd

Het dual-bay SATA HDD/SSD docking station is onafhankelijk van het besturingssysteem, en u hoeft geen
stuurprogramma's of software te installeren.

De SDOCK2U33V wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang
moeten hebben tot schijven voor imaging

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

• Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
• Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon mee naar een

externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

• Krijg tegelijkertijd toegang tot twee 2,5/3,5 inch SATA harde schijven
(HDD) of solid-state drives (SSD) en hot swap harde schijven

• USB 3.0 met dataoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps
• Handig toplader design met aparte schijf-kleppen
• Plug & play-installatie
• Eenvoudig te installeren omdat geen stuurprogramma's of software

geïnstalleerd hoeven te worden
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 2

Bus type USB 3.0

Chipsetcode ASMedia - ASM1153E

Interface USB 3.0

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Schijftype SATA

Ventilator(en) Nee

Prestaties 4Kn Support Ja

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB bij 7200
rpm

Port-multiplier Nee

RAID Nee

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

TRIM Support Ja

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk
Output

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

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 2 - drive activiteits-LED

1 - Power-LED

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 1.5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 3 A
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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 130 mm [5.1 in]

Gewicht product 370 g [13.1 oz]

Hoogte product 62 mm [2.4 in]

Kleur Zwart

Lengte product 114 mm [4.5 in]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - drive docking station

1 - USB 3.0-kabel

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

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