Delock Stație de andocare dual HDD / SSD USB 3.0 pentru 2 x
SATA cu funcție de clonare
Descriere scurta
Această stație de andocare HDD / SSD de la Delock
permite conectarea externă a două HDD / SSD SATA de
2.5″ sau 3.5″ prin interfața USB. Această soluție nu
necesită o carcasă externă deoarece HDD / SSD vor fi
conectate direct la stația de andocare. În plus, funcția de
clonare vă permite să copiați conținutul unui HDD pe altul
fără a utiliza un PC.

Specificatii
• Conectori:
2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
1 x USB 3.0 Tip-B mamă
1 x mufă c.c.
• Tastă funcțională:
1 x buton clonare
1 x Comutator pornit / oprit
• Pentru HDD / SSD SATA de 2.5″ și 3.5″
• Potrivit pentru toate HDD / SSD SATA de până la SATA 6 Gb/s
• Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed 5 Gb/s,
Hi-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1,5 Mb/s
• Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 149 x 114 x 61 mm
• Plug & Play

Nr. 62661
EAN: 4043619626618
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
• Ieşire: 12 V / 3 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,5 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm
Cerinte de sistem
• Linux Kernel 3.7 sau superior
• Mac OS 10.7 sau superior
• Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Stație de andocare duală
• Cablu USB 3.0
• Sursă de alimentare externă 12 V / 3 A
• Manual de utilizare
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