
i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station z funkcją klonowania

Stacja dokująca USB 3.0 firmy i-tec do
dysków HDD i SSD 2.5 "/3.5"
z interfejsem SATA I/II/III, z funkcją
klonowania i zewnętrznym zasilaczem

 
OPIS PRODUKTU

Do stacji dokującej łatwo można podłączyć do dwóch dysków twardych SATA I/II/III 2,5” lub 3,5” SATA I/II/III .
Możesz pracować z nimi tak, jakby były klasycznym zewnętrznym dyskiem twardym -przesyłać między nimi
dane. Funkcję klonowania umożliwia drugi identyczny dysk, który może być używany do tworzenia kopii
zapasowych całego dysku lub do uaktualnienia pamięci. Jest to szczególnie użyteczne podczas wymiany napędu
w komputerze. Wystarczy sklonować dysk w celu uniknięcia ponownej instalacji systemu i innych programów, co
zaoszczędzi Ci dużo czasu. Klonowanie odbywa się bez podłączania stacji dokującej do komputera.

Dioda LED świeci podczas włożenie dysku i zasilania, transferu danych podczas klonowania i aktywności dysku
twardego. Interfejs USB 3.0 SuperSpeed zapewnia szybki transfer danych do 5 Gb/s. Operacja jest bardzo
prosta, a sterowniki są automatycznie instalowane po pierwszym połączeniu.

W przypadku problemów z instalacją, trudności technicznych lub nieprawidłowej funkcjonalności
urządzeń, najpierw sprawdź, czy możliwe jest rozwiązanie na zakładce FAQ. 

CECHY PRODUKTU

 
Zewnętrzna stacja dokująca dla 2x 2,5“/3.5” SATA HDD/SSD
1x port USB 3.0 do podłączenia do urządzenia
Maksymalna prędkość transferu interfejsu stacji dokującej aż do 5 Gbps (USB 3.0)
1x wejście zasilania (DC 12V/3A)
Przełącznik ON / OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
Wskaźniki LED
Przycisk funkcji klonowania
Kabel USB 3.0 (80cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 153 x 111 x 62mm
Waga produktu: 390g
Wymiary opakowania: 202 x 160 x 72mm
Waga opakowania: 785g
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WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

Zařízení s volným USB-A portem

System operacyjny::

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

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

U3CLONEDOCK i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station z funkcją klonowania
EAN: 8595611701689

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-3.0

Porty/Złącza

2.5” SSD/HDD 2

HDD 3.5 2

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB

System operacyjny Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy plastic

Wymiary produktu 153 x 111 x 62 mm

Waga produktu 390 g

Waga produktu 785 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

202 x 160 x 72 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

produkt

kabel połączeniowy USB 3.0 (80cm)
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zasilacz (DC kabel 140cm)

instrukcja

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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