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Колцина от вас са изчислявали колко време трябва за инсталацията и деинсталацията на един 
твърд диск? А колко са случаите на постигнато време от под минута? Макар и да звучи не-
вероятно, всъщност има решения, с които това може да бъде направено – при това съвсем 

лесно, без сложни манипулации, без инструменти и с минимум разправии за моментите, когато се 
налага спешен бекъп или трансфер на важни данни.Точно за такива случаи е предназначена докинг 
станцията ICY BOX IB-110 на германския производител RaidSonic, чиито продукти се доставят у 
нас от дистрибутора КомелСофт Мултимедия. 

Устройството се ъздадено за бързо и надеждно свързване на външни твърди дискове към на-
столни или преносими компютри. За разлика от множеството подобни решения ICY BOX IB-110 се 
отличава със солиден и стабилен корпус, изработен от висококачествени синтетични материа-
ли, който освен това е доста лек, компактен и стилен, така че успява да придаде много приличен 
вид дори на принципно непривлекателните “голи” твърди дискове. 

Съществено предимство е, че с тази докинг станция могат да се свързват всякакви харддиско-
ве – без значение дали са в изпълнение 2.5 или 3.5 инча – SATA конекторът е предвиден и за двата 
HDD формата. Най-големият плюс на устройството обаче е, че поддържа стандарта SuperSpeed 
USB 3.0, който гарантира изключително бърз трансфер на данни – със скорост до 5 Gbit/s, която 
надхвърля десетократно 480 Mbit/s максимума на стандартния USB 2.0 интерфейс. Разбира се, за 
да се радвате на тази висока скорост, трябва да имате поддръжка на новия интерфейс и от към 
страната на компютъра (такава RaidSonic осигурява посредством USB 3.0 PCI-Express адаптерите 
си ICY BOX IB-AC604 I IB-AC604 например). Но дори да ползвате стандартни USB 2.0 и 1.1, пак може-
те да се възползвате от някои ключови преимущества на докинг станцията ICY BOX IB-110.

А те са реализирани посредством Plug & Play и Hot Swap функционалността на устройството. 
Накратко казано те позволяват моментално откриване на включения хард диск (без нужда от спе-
циални инсталации) както и замяна на диска без изключване на компютъра – характеристики, ко-
ито могат значително да улеснят ежедневния бекъп на ценна информация или бързия пренос на съ-
държание от компютър на компютър. Последният се улеснява и от факта, че докинг станцията е 
съвместима с всички съвременни Windows платформи ( в това число XP, Vista и 7).

Добавете към всичко това атрактивна цена и ще получите един наистина интересен и поле-
зен продукт, който може да ви спести много време за забавления у дома или по-продуктивна ра-
бота в офиса. 

USB 3.0 скорост за всеки 
външен твърд диск
Докинг станцията ICY BOX IB-110 на германския производител RaidSonic осигурява 
съвременен високоскоростен интерфейс, удобен за пренос на всякакво мултимедий-
но съдържание и улесняващ значително резервирането на ценните данни.

Основни 
отличителни 
черти на 
ICY BOX IB-110

• Стилен и стабилно 
стоящ на бюрото корпус 
от висококачествени 
синтетични материали

• Поддръжка на 2.5 и 3.5-
инчови SATA хард дискове

• USB 3.0 хост интерфейс, 
поддържащ скорости на 
трансфер до 5 Gbit/s 

• Светодиодна индикация 
за захранването и HDD 
достъпа 

• Поддръжка на всички 
с ъ вр е м ен н и  W i n dow s 
платформи - XP, Vista и 7

• Hot Plug & Play и Hot 
Swap функционалност за 
безпроблемна работа с 
HDD устройствата


