
KVM-enhet till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer

Produkt ID: NOTECONS01

NOTECONS01 KVM-konsol till USB 2.0 akutvagnsadapter för bärbara datorer gör om din bärbara dator 
till en bärbar akutvagn för servrar så att du slipper släpa runt på en stor och otymplig skärm, 
tangentbord och mus. Adaptern levererar VGA-strömmen från en värddator till en bärbar dator och 
emulerar utdata från tangentbord och mus för enkel åtkomst samt kontroll över anslutna servrar, 
datorer och andra fjärradministrerade enheter.

Denna USB-drivna adapter har, med bärbarhet för den mobila administratören eller reparatören i 
åtanke, en liten storlek som inte behöver extra tillbehör för att ansluta till de flesta servrar och 
behöver ingen installation av mjukvara på serversidan. Adaptern i fickformat får dessutom sin ström 
från USB-anslutningen på servern så att den bärbara datorn klarar sig längre på sitt batteri.

KVM server-konsoladaptern för bärbara datorer garanterar full kontroll över anslutna enheter och ger 
omedelbar åtkomst till POST-skärmen och BIOS plus förmågan att hantera full konfiguration av 
ansluten dator eller maskin; administratörer kan ansluta till en fjärradministrerad server/enhet utan 
att behöva en dyr hyllmonterad LCD-konsol eller otympliga skärmar, tangentbord och datormöss.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Hur det fungerar:

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



         

   

Användning

• Eliminerar behovet av stora, otympliga akutvagnar i serverrummet eller distribuerade nätverk

• Kostnadseffektiv lösning för områden där dedicerade hyllmonterade LCD-konsoler är för dyra eller 
besvärliga att installera

• Underhåll av fjärradministrerad server

• Mobil reparation av server

• Underhåll och reparation av bankomater och VLT

Funktioner

• Väldigt liten och med integrerade KVM-kablar

• Egen strömförsörjning - får sin ström från USB-anslutningen på servern

• Multiplattformsstöd för USB och PS/2 till servern eller KVM (PS/2 endast för tangentbord)

• LED-indikatorer för USB-länk, värdvideolänk och värdtangentbord/-mus-länk

• Manuella videojusteringar för att kontrollera bildposition, skärpa och bildbrus för optimala 
prestandainställningar

• Ögonblicksfunktion som låter dig ta skärmdumpar på servern, felmeddelanden och aktivitet

• Förladdade speciella knappkommandon

• Stöd för tangentbordsemulering för USB, PS/2 och SUN-system

• Automatisk bildcentrering för 4x3 bilder på en bredbildsskärm

• Automatisk videoskalning vid storleksändring av granskningsrutan från datorkonsolen (laptop) för 
omedelbar och automatisk kompatibilitet

• Manuell åsidosättning av video som låter dig arbeta med äldre och industriella enheter vilket inte 
andra portabla konsoler gör



• Sann synkronisering av USB-mus garanterar noggrann navigering i den anslutna servern

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Audio Nej

KVM-portar 1

PC-gränssnitt USB och PS/2

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Nej

Maximal analog 
upplösning

1920x1200 @ 60Hz

Maximalt antal 
användare

1

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

284 000 h

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 1 - USB Mini-B (5-stifts)

Värdkontakter 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)



Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x and up  - <i>LTS Versions only</i>

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Om du interagerar med en Linux-enhet är denna 
adapter endast kompatibel med standard 
QWERTY-tangentbord med amerikansk engelska.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Värd/server videolänk (VGA)

1 - Värd/server tangentbord/mus-länk (USB, PS/2)

1 - Användarkonsol/USB-länk

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 1 x 15in (385mm) USB host cable 

1 x 11in (290mm) VGA host cable 

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]



Produktbredd 2.9 in [7.4 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktdjup 4.5 in [115 mm]

Produktvikt 6.0 oz [170.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 1.8 in [4.5 cm]

Package Width 11.8 in [30.0 cm]

Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 14.1 oz [400.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB PS/2 KVM-konsoladapter

1 - USB-kabel

1 - USB till PS/2-adapter

1 - USB programnyckel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


