Introductie - Eigenschappen - Specificaties

De CopyBox 55 USB duplicator is zeer geschikt voor snel en eenvoudig dupliceren van USB
memory sticks. Het systeem werkt volledig zelfstandig, er is geen software of PC aansluiting
nodig. Met de CopyBox 55 USB duplicator kunnen gelijktijdig vijfenvijftig kopieën van een USB
stick (1.1, 2.0 en 3.0) gemaakt worden. Plaats de "master" USB stick en de lege USB sticks in de
slots en met één druk op de knop van het bedieningspaneel wordt de informatie van de "master"
USB stick naar de vijfenvijftig lege sticks gekopieerd.
De CopyBox USB kan zowel synchroon als asynchroon dupliceren. Bij asynchroon dupliceren
kunnen sticks continu gewisseld worden zodra een stick klaar is met dupliceren. Asynchroon
dupliceren kan vooral bij het kopiëren van kleine hoeveelheden data tijdwinst opleveren.
De CopyBox 55 USB duplicator heeft een maximale kopieersnelheid van 33 MB/s, per poort. De
huidige generatie USB sticks halen in de praktijk echter een lagere schrijfsnelheid. De totale
productiecapaciteit is dus vooral afhankelijk van de schrijfsnelheid van de gebruikte USB sticks.
De bediening van de CopyBox 55 is zeer eenvoudig; alle functies worden bediend via de toetsen
en het LCD display aan de voorzijde van het apparaat. De eenvoudige bediening maakt de
CopyBox 55 geschikt voor alle gebruikers. De CopyBox biedt naast de normale Copy en Compare
functies een aantal geavanceerde functies;
-

Capacity Check (controleert het werkelijk aanwezige flashgeheugen op een USB stick)
Quick Format (formatteert USB sticks FAT16/32)
Quick/Full Erase (wist de informatie van de USB sticks)
DoD Erase (media wordt 3x gewist volgens de Department of Defence 5220 standaard)
Measure Speed (meet de lees- en schrijfsnelheid van USB sticks)
Media Check (controleert of de gehele USB stick lees- en beschrijfbaar is)

Er zijn ook USB duplicators voor verhuur beschikbaar.

Prijzen:
CopyBox 55 USB

€ 3.975,00

- Prijzen zijn in Euro's, excl. 21% BTW.
Informatie:

-

Volledig zelfstandige werking. Geen PC aansluiting of software nodig.
Synchroon en asynchroon dupliceren.
Geschikt voor alle gebruikers.
Uitgerust met één leespoort en vijfenvijftig schrijfpoorten.
Maximale kopieersnelheid van 33 MB/s per poort.
De CopyBox is geschikt voor alle USB sticks (1.1, 2.0 en 3.0).
Format, Erase, Media Check en Capacity Check functies.
Ook geschikt voor memorycards (via USB memorycard readers).
Eenvoudige bediening via toetsen en LCD display aan de voorzijde.
100% betrouwbare kopieën door de ingebouwde controle functies.
De CopyBox wordt geleverd met een uitgebreide handleiding.
Ook leverbaar met 6, 13, 20, 27, 34, 41, 69 of 83 USB poorten.

Levertijd

24 uur

Garantie

1 jaar

Betalen
Verzenden
Support
Prijsgarantie
Verhuur
Downloads:
Brochure CopyBox 55 USB
Vergelijking Data Duplicators
Handleiding CopyBox 55 USB
Multimedia:

Meegeleverd

- CopyBox 55 USB
- Stroomsnoer
- Engelstalige handleiding

Schrijfsnelheden

Maximaal 33 MB/s per poort (afhankelijk van gebruikte
media)

SD/microSD Duplicators

Aansluiting

Stand-alone

Harddisk Duplicators

Afmetingen (LxBxH)

45,5 x 19,0 x 44,1 cm

Gewicht

11,4 kg

Voeding

100-120 VAC of 220-240 VAC, 50/60Hz, 400 Watt,
Switchable

Temperatuur en
vochtigheid

- in gebruik : 5°C tot 35°C
(RH: 15% tot 80% non condensing)
- niet in gebruik : -20°C tot 60°C
(RH: 15% tot 90% non condensing)

USB poorten

1x leespoort, 55x schrijfpoort (USB 2.0)
Maximale belasting 5V/0,5A per poort

Productiecapaciteit

Maximaal 118 GB per poort per uur

Ondersteunde
formaten

FAT16/32, exFAT, NTFS, Linux (ext2/ext3/ext4)

Ondersteunde media

- USB 1.1, 2.0 en 3.0 sticks 1+ TB
- CF, SD, Mini SD, microSD, MMC, MS, MS Duo
geheugenkaarten (met memorycard USB adapters)

Garantie

Standaard 1 jaar carry-in garantie

Hoge resolutie foto
Bekijk ook:
CompactFlash Duplicators
CD/DVD Duplicators
Blu-Ray Duplicators
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