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• Kopírování CF flash disků
• Maximální rychlost kopírování 33 MB/sec
• Kopírování na 7, 15 nebo 29 CF flash disků
• Asynchronní nebo synchronní kopírování
• Autostart kopírování

Vysokorychlostní manuální duplikátor CF flash disků

CCFF--44000077 •• CCFF--44001155 •• CCFF--55002299

Potřebujete kopírovat CF flash disky? Manuální duplikátory CF flash disků nabízí rychlé a

spolehlivé kopírování CF flash disků se 100% kontrolou zapsaných dat. Model CD-4007 kopíruje

data z master CF flash disku na 7 CF flash disků, model CF-4015 kopíruje data z master CF flash

disku na 15 CF flash disků a model CF-5029 kopíruje data z master CF flash disku na 29 CF flash

disků. Kopírování probíhá synchronně (zápis na všechny disky současně) nebo asynchronně

(zápis na disk okamžitě po jeho vložení do duplikátoru). Pro 100% jistotu správnosti zapsaných

dat lze zapnout funkci Compare, která po skončení kopírování porovná všechna zapsaná data bit

po bitu s master CF flash diskem. Duplikátory jsou vybaveny funkcemi pro měření rychlosti čtení

a zápisu, formátování a kontrolou skutečné velikosti CF flash disku.  

Základní specifikace:

Napájení:    230V / 50Hz Master: 1x CF flash disk

Teplota: pracovní: 15 ÷ 45 °C, skladová: -20 ÷ 85 °C Target: 7x, 15x nebo 29 CF flash disků
Vlhkost: pracovní: 20 ÷ 80% , skladová: 10 ÷ 90%          Ovládání: 4 tlačítka (Enter, ESC, �, �)
Rozměry:    CF-4007:  176 x 293 x 282 mm (š x v x h) Displej:     LCD, 2 x 16 znaků

CF-4015:  176 x 488 x 382 mm (š x v x h)            Indikace:   LED zelená / červená pro každý kanál

CF-5029:  280 x 405 x 375 mm (š x v x h)
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