
Unitek Y-1035 mostek USB 3.0 do SATA III

Adapter USB3.0 do urządzeń 2.5 cal. i 3.5 cal. SATA III. Daje możliwość podłączenia dysków 
twardych 2.5 cal. i 3.5 cal. oraz napędów optycznych CD/DVD-ROM, COMBO, CD/DVD-RW, 
DVD-RAM, Blu-ray. Mostek posiada przycisk OTB (One Touch Backup), który uruchamia backup 
danych wg skonfigurowanego uprzednio schematu. Urządzenie wyposażone jest również w 
włącznik/wyłącznik zasilania.
Dzięki USB 3.0 prędkość transmisji wzrasta nawet 10 krotnie, w porównaniu do poprzednich 
rozwiązań, co pozwala na znacznie szybsze kopiowanie, lub tworzenie kopii zapasowych cennych 
danych prywatnych i biznesowych. 

Uwaga: Aby wykorzystać pełne możliwości urządzenia wymagane jest złącze USB 3.0 w 
komputerze.
Jeżeli Twój komputer nie jest jeszcze wyposażony w złącze USB 3.0 istnieje możliwość dokupienia 
akcesoriów pozwalających cieszyć się pełną wydajnością już teraz:
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• Unitek PCI Express kontroler USB 3.0
• Unitek ExpressCard kontroler 2x USB 3.0

Główne cechy:

• Zgodny ze standardem USB3.0
• Maksymalna prędkość transmisji USB3.0 pozwala na przykład 30 GB danych wideo 

skopiować na 3,5-calowy dysk twardy 3 razy szybciej w porównaniu do standardu  USB 2.0
• Możliwość szyfrowania/deszyfrowania poufnych danych algorytmem AES, aby uniknąć 

zagrożeń związanych z kradzieżą i utratą danych. Mechanizm szyfrowania jest na tyle 
wydajny że nie wpływa na pogorszenie prędkości transferu standardowego HDD.

• Funkcja OTB (One Touch Backup)
• Włącznik/wyłącznik zasilania
• Obsługa odtwarzaczy Blu-ray, DVD

Specyfikacja:

• Obsługa prędkości : SuperSpeed (5 Gbps) / high-speed (480 Mbps) / full-speed (12 Mbps)
• Zgodny ze specyfikacją USB3.0  rev.1.0
• Zgodny ze specyfikacją USB rev.2.0
• Zgodny z Mass Storage Class Bulk-Only Transport, Revi. 1.0
• SATA Gen2i (3 Gbps) oraz Gen1i (1.5 Gbps)
• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA rev. 2.6
• Obsługa urządzeń ATA / ATAPI
• Obsługa dysków o pojemności do 2TB
• Obsługiwane systemy operacyjne: Win 98/ME/2000/XP/VISTA/WINDOWS 7

Zawartość opakowania:

• 1x adapter USB3.0 – SATA
• 1 x  zasilacz 12V  2 A
• 1 x przewód USB3.0

Możliwość obsługi poniższych urządzeń:

• Zewnętrzny dysk USB3.0 z funkcją szyfrowania
• Zewnętrzny dysk SSD  USB3.0 z funkcją szyfrowania
• Zewnętrzny dysk USB3.0
• Zewnętrzny dysk SSD USB 3.0
• Zewnętrzny odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray USB 3.0
• Zewnętrzny odtwarzacz/nagrywarka DVD USB 3.0
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