
i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station with Clone Function

i-tec USB 3.0 dokovací stanice pro
2.5"/3.5" SATA I/II/III HDD SSD, s funkcí
klonování a externím napájením

 
POPIS PRODUKTU

S touto externí dokovací stanicí ke svému počítači jednoduše připojíte až dva 2.5"/3.5" SATA I/II/III HDD nebo
SSD. S disky pak můžete pracovat jako s klasickými externími HDD a přenášet mezi nimi nebo na ně data.
Funkce klonování slouží pro získání druhého identického disku a využijete ji při zálohování celého disku nebo
upgradu uložiště. Toto oceníte zejména v případě, když měníte disk ve svém počítači. Stačí jej pouze naklonovat
a tím se vyhnete nutnému přeinstalování systému a dalších programů, což vám ušetří spoustu času. Klonování
probíhá bez připojení dokovací stanice k počítači.

Decentní LED indikují vložení a napájení disků, přenos dat během klonování a aktivitu HDD. Rozhraní USB 3.0
SuperSpeed zajištuje vysokorychlostní přenos dat až 5 Gbps. Obsluha je velice jednoduchá a při prvním
připojení dokovací stanice k počítači se automaticky nainstalují ovladače.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
Externí dokovací stanice pro 2x 2,5“/3.5” SATA HDD/SSD
1x USB 3.0 port pro připojení k zařízení
Maximální přenosová rychlost rozhraní dokovací stanice až 5 Gbps (USB 3.0)
1x vstup pro napájení (DC 12V/3A)
Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
LED indikace
Tlačítko pro funkci klonování
Kabel USB 3.0 (80cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 153 x 111 x 62mm
Hmotnost produktu: 390g
Rozměry balení: 202 x 160 x 72mm
Hmotnost balení: 785g
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SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-A portem

Operační systém:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

U3CLONEDOCK i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station with Clone Function
EAN: 8595611701689

Hardware

Typ sběrnice USB-3.0

Porty

2.5” SSD/HDD 2

HDD 3.5 2

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-A portem

Operační systém Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automatická instalace ovladačů
z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 153 x 111 x 62 mm

Váha produktu (bez obalu) 390 g

Váha produktu (vč. obalu) 785 g

Rozměry balení (DxŠxV) 202 x 160 x 72 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Propojovací kabel USB 3.0 (80cm)

Napájecí adaptér (DC kabel 140cm)
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Manuál

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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