
Unitek Y-1092 st dok. ALU HDD USB 3.0 + czytnik SD

Zewnętrzna stacja dokująca do dysku 3.5" lub 2.5", z hubem USB 3.0 i czytnikiem kart SD - to bardzo wydajny 
kombajn transferujący dane z wszelkiego rodzaju nośników zewnętrznych do komputera przy użyciu najszybszej 
magistrali USB 3.0. Do Y-1092 można podłączyć HDD, SSD, pendrive'a lub kartę pamięci SD. Dzięki zastosowaniu 
najnowszego technologicznie chipsetu ze wsparciem protokołu UASP (USB Attached SCSI) stacja dokująca w 
połączeniu z dyskami SATA III umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych prędkości transferu danych niż w przypadku 
standardowych interfejsów USB3.0 
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Aluminiowa elegancka obudowa stanie się ozdobą każdego biurka.
Y-1092 to także odtwarzacz plików video. Możemy go podpiąć do telewizora i zasiąść wygodnie do oglądanie filmów.
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Stacje ma też tryb Slip Mode - po 30 minutach bezczynności przechodzi automatycznie w tryb uśpienia oszczędzając 
energię oraz twardy dysk.
Przy dużej ilości dysków i innych nośników to najszybszy sposób backapowania, zgrywania i przenoszenia danych. 
Diody LED informują o transferowanym nośniku i trybie w którym jest stacja dokująca.

Główne cechy:

• Elegancka aluminiowa obudowa 
• Obsługa dysków 2.5" / 3.5" HDD/SSD o każdej pojemności 
• Obsługa funkcji UASP (USB Attached SCSI Protocol) zwiększona prędkość transferu danych* 
• Wstecznie kompatybilna z USB2.0 USB1.1 
• Obsługa funkcji uśpienia dysku po 30 minutach bezczynności 
• Wsparcie systemów: XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit), Linux, Mac OS. 
• HotSwapp oraz Plug&Play 
• 2x USB3.0 HUB 
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• 1x slot kart pamięci SD 
• Dysk oraz pamięci flash USB jak i karty SD są obsługiwane jednocześnie 
• W zestawie znajduje się nakrywka chroniąca interfejs SATA przed kurzem. 

*Płyta gówna komputera do którego podłączamy stację musi obsługiwać standard UASP aby móc korzystać z tej 
funkcji
Wymagane systemy operacyjne od Windows 8.1 oraz od MacOS8.9 i nowsze
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