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DOCKING
STATION

Docking station voor 2.5” en 3.5” harde schijven – eenvoudige
en veilige manier om uw interne harde schijf aan te sluiten.
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

DOCKING STATION / 2.5” & 3.5” SATA & PATA / USB 2.0 / FIREWIRE 400 / FIREWIRE 800 / eSATA

DOCKING STATION VOOR 2.5“ EN 3.5“ HARDE SCHIJVEN
Heeft u een oudere harde schijf na een systeem upgrade? Bent u een systeembeheerder die die meerdere harde schijven tegelijk moet
installeren? Zoekt u naar een goede oplossing om uw interne harde schijf snel en eenvoudig aan te sluiten? Stop met zoeken – de Freecom
Hard Drive Dock Quattro is de oplossing: een docking station die elke interne 2.5” en 3.5” SATA harde schijf in een externe verandert. Klik uw
interne harde schijf in de dock en de schijf is direct beschikbaar voor u. De schijf verschijnt als een aparte schijfletter in uw opererende systeem,
net als elke andere extern apparaat dat u aansluit op uw computer. U kunt de Freecom Hard Drive Dock Quattro aansluiten op alle computers
en Macs dankzij de vier verschillende aansluitingen: USB 2.0, eSATA, FireWire400 en FireWire800. Deze aansluitingen staan garant voor snelheid
en gebruiksgemak. Er is geen makkelijkere manier om uw interne harde schijf te installeren. Een intelligente en eenvoudige oplossing – van
Freecom.
EXTERNE DOCKING STATION VOOR SATA HARDE SCHIJVEN
• Gemakkelijk in gebruik en eenvoudig te installeren docking station voor alle interne 2.5” en 3.5” SATA harde schijven
• Snelle en veilige manier om uw interne schijf als een externe schijf te gebruiken, zonder uw computer of uw behuizing open te maken
• Quattro! Vier interfaces: USB 2.0 / FireWire400 / FireWire800 / eSATA
• Perfect geschikt voor zowel professioneel als gebruik thuis
• Ideaal voor software of drive-image installaties, snel formatteren over verwijderen van data en backups maken
• Geen ventilator, stille werking
• Compacte afmetingen 13.6 x 9.5 x 7.7 cm, neem weinig ruimte in op uw bureau
• Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte helpdesk ondersteuning

www.facebook.com/freecom

Mitsubishi Chemical Holdings Group

www.freecom.com

1/3

GEEF UW OUDE HARDE SCHIJF EEN
NIEUW LEVEN
Hebt u nog ergens een oude interne harde
schijf liggen? Geen idee wat er op staat of
waar u deze voor kunt gebruiken? Geef
uw harde schijf een nieuw leven met de
Freecom Hard Drive Dock Quattro. Het maakt
niet uit welk type harde schijf u hebt; u kunt
de dock gebruiken voor alle SATA-harde
schijven van 2,5 of 3,5 inch.

SIMPEL EN DOELTREFFEND
U sluit de dock aan op uw computer, u
plaatst uw harde schijf erin en u maakt van
deze interne schijf een externe schijf. U kunt
de dock ook voor meerdere harde schijven
gebruiken: druk op de Release-toets en
vervang de harde schijf door een andere.
De dock komt van pas als u nieuwe PC’s
installeert; het gebruiken en ruilen van harde
schijven is nu eenvoudiger dan ooit.

DOCK IN VOORRAAD
De Freecom Hard Drive Dock Quattro is klein,
gemakkelijk op te bergen en gaat lang mee.
De dock heeft een USB 2.0-, FireWire400,
FireWire800 en een supersnelle e-SATAaansluiting en kan daarmee zowel voor
PC’s als Macs worden gebruikt. Maar wees
voorzichtig – voor u het weet, kunt u niet
meer zonder!
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FREECOM
13.6 cm

KWALITEIT

7.7 cm

9.5 cm

DC 12V

eSATA

USB 2.0 FireWire400 FireWire800

Sinds 1989 is Freecom synoniem
voor de ontwikkeling van innovatieve
en professionele digitale (opslag) oplossingen. Alle
producten van Freecom worden ontworpen, vervaardigd
en gecertificeerd in Duitsland en voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te garanderen.
Ons eigen technische ontwikkelingsproces, het gebruik van
de hoogwaardigste componenten en de Duitse normen voor
productinspectie staan garant voor superieure kwaliteit en
betrouwbaarheid. Om te voldoen aan de hoge verwachtingen
van professionele gebruikers, worden de producten
van Freecom altijd inclusief een uitgebreide garantie en
onbeperkte gratis helpdesk-ondersteuning geleverd.

PRODUCTSPECIFICATIES
INTERFACE: eSATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0
TYPE VASTE SCHIJF: voor alle 2.5” & 3.5” SATA I/II harde schijven
SNELHEID GEGEVENSOVERDRACHT:
max. 3000 Mbit/s (eSATA)
max. 800 Mbit/s (FireWire800)
max. 400 Mbit/s (FireWire400)
max. 480 Mbit/s (USB 2.0)
theoretische gegevensoverdrachtsnelheid
STROOMVOORZIENING: voedingsadapter 12V / min. 3A
AFMETINGEN: 13.6 x 9.5 x 7.7 cm
GEWICHT: 420 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES:
Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C
Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz of hoger, 256 MB RAM (Vista: 512 MB RAM) of hoger, USB 2.0-poort, Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 of Intel Mac, 256 MB RAM of hoger, beschikbare USB 2.0-poort, Mac OS X v10.4.8 of hoger
VERPAKKINGSINHOUD
• Freecom Hard Drive Dock Quattro
• Voedingsadapter

(EU, UK)
• eSATA-aansluitkabel
• FireWire800-aansluitkabel
• FireWire400-aansluitkabel
• USB-aansluitkabel
• Handleiding (op CD)
• Gids voor snelle installatie
• Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
• Twee jaar fabrieksgarantie
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

Hard Drive Dock Quattro

Art.-nr.

35296

EAN-code

4021801352965

Kleur

Zilver / Zwart

Freecom is een onderneming van Mitsubishi Kagaku Media. Freecom en het
Alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Voor fouten en weglatingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
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