
Schijf duplicator en wisser voor USB Flash drives en 2.5 / 3.5" SATA schijven

StarTech ID: SU2DUPERA11

Met deze veelzijdige schijfduplicator en -wisser kunt u zowel op USB gebaseerde opslagapparaten en 2,5 en
3,5 inch SATA SSD's en HDD's klonen en wissen, zonder aansluiting op een computer. Dit veelzijdige apparaat
is ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders en maakt uw bestandsbeheer en dataopslag efficiënter,
omdat het zowel 1:1 kopiëren en cross-interface duplicatie biedt.

1:1 of cross-interface duplicatie van SATA- of USB-schijven

Als een schijfkloner kunt u met dit apparaat eenvoudig SATA- en USB-schijven kopiëren zonder verbinding te
moeten maken met een computer. Het biedt 1:1 duplicatie (van SATA naar SATA of USB naar USB) en cross-
interface duplicatie van SATA naar USB of USB naar SATA. De schijfkloner biedt vier
duplicatiemodi, waaronder snel kopiëren, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) met snelheden tot 6,6 GB/min.
en procentueel kopiëren.

Meerdere wismodi

Wis SATA- of USB-flashdrives eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser biedt de
SU2DUPERA11 u zes wismodi inclusief Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite
(DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite. U kunt één SATA- of USB-
schijf wissen, of tegelijkertijd twee schijven.

Ontworpen voor gebruiksgemak

De schijfduplicator en -wisser heeft een compact en lichtgewicht design en beschikt over gebruiksvriendelijke
functies. Deze schijf duplicator heeft handige menu-navigatieknoppen en een LCD-scherm dat de actieve
duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft, voor gegarandeerd snelle en efficiënte bediening.

De SU2DUPERA11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Applications

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
IT-beheerders die snel een schijf willen wissen als voorbereiding voor een andere toepassing
Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

Features

Dupliceer of wis 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDD's en aangesloten USB-opslag
1:1 duplicatie plus cross-interface ondersteuning: SATA-naar-USB of USB-naar-SATA
Ondersteunt vier modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs bij 6,6 GB/min
Ondersteunt zes wismodi, waaronder: Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite
(DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite
Ondersteunt SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
Digitaal LCD-scherm voor eenvoudige bediening en taakvoortgang
Compacte uitvoering
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Aantal stations 2
Chipsetcode Xlinx - Spartan-6
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA & USB Flash Drive
Ventilator(en) Nee
Maximale overdrachtsnelheid 6,6 GB per minuut
Port-multiplier Nee
Schijfaansluitingen 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Schijfaansluitingen 2 - USB A (4-polig)
LED-indicatoren 4 - Aan/Activiteit
LED-indicatoren 4 - Schijf verbinding
LED-indicatoren 4 - Schijffout
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 1.4A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 5A
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Breedte product 3.5 in [90 mm]
Gewicht product 15.9 oz [450 g]
Hoogte product 1.1 in [29 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 5.3 in [135 mm]
Type behuizing Staal
Verzendgewicht (verpakt) 35.3 oz [1000 g]
Meegeleverd 1 - SATA/USB-duplicator en -wisser
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
Meegeleverd 2 - schijfaansluitkabels
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Meegeleverd 2 - drive pads
Meegeleverd 1 - verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility
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