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Perfect voor datamigratie, klonen en back-up applicaties
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  OVERVIEW

Sluit een 2.5 inch SATA SSD/HDD aan op je computer/laptop met USB-C
Perfect voor datamigratie, het klonen van harde schijven en back-up applicaties
UASP-ondersteuning voor een snelle data-overdracht
Voeding via USB
Te gebruiken met USB 3.0 en 2.0

  SPECIFICATIONS

5 YEAR WARRANTY

Material: ABS high resistance
Interface: USB 3.1 Gen1 Type-C also compatible with USB 3.0, USB2.0, USB 1.1
Supports UASP protocol for faster USB 3.1 performance
Application: HDD or SSD SATA I, II, III 2.5"
Power: DC 5V 1A via USB cable
LED: Status LED, Colour blue
Dimension: 70x18,2x12,5mm
Weight: 16gr
Colour: black

  SYSTEM REQUIREMENTS

  Connection: USB 3.1 Gen2
  Hard Disk Size: 2.5 Inch
  Interface: SATA
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  DESCRIPTION

Gebruik de EW7075 USB-C 3.1 naar 2.5 inch SATA Adapterkabel voor het aansluiten van een SSD/HDD aan je
computer voor datamigratie, het klonen van harde schijven en data back-up applicaties. De adapterkabel
ondersteunt UASP en wordt gevoed via USB. 

Perfect voor datamigratie, het klonen van harde schijven en data back-up applicaties
Sluit een 2.5 inch solid state drive of harde schijf aan op je computer/laptop met de EW7075 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
naar SATA Adapterkabel. Het wisselen van harde schijven, het migreren van data, het klonen van drives en het
gebruiken van back-up applicaties is een fluitje van een cent. Daarnaast hoef je niet eerst de harde schijf in een
behuizing in te bouwen.

USAP-ondersteuning voor snelle data-overdracht
De EW7075 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) naar SATA Adapterkabel ondersteunt UASP (USB Attached SCSI-Protocol) die
zorgt voor een snelle data-overdracht. De Adapterkabel wordt gevoed door USB. Er is geen extra voeding nodig.

De EW7075 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) naar SATA Adapterkabel is te gebruiken met USB 3.0 en USB 2.0.
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