Bärbar dator-till-server-KVM-konsol med tåligt hölje
Produkt ID: NOTECONS02X

Denna tåliga och bärbara USB-akutvagnsadapter låter dig göra om din bärbara dator till en bärbar
konsol för att nå servrar, stationära och bärbara datorer samt bankomater, kiosker eller annan
datoranordning som har både VGA- och USB-portar.
Adaptern stöder dessutom lokal filöverföring och videoinspelning inbyggt i mjukvaran.
Denna akutvagnsadapter har särskilt designats för maximal hållbarhet. Den har ett tåligt gummihölje
som tål fall genom att absorbera stötar för att se till att du är väl rustad för oväntade utmaningar.
Felsök dina enheter snabbt och enkelt. Anslut helt enkelt akutvagnsadaptern till din bärbara dator med
den medföljande USB-kabeln och anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern.
Akutvagnsadaptern har ett flexibelt gränssnitt som ger robust prestanda. Den låter dig föra över filer
från din bärbara dator till servern, övervaka och spela in aktivitet från den anslutna enheten som
video för protokoll- eller instruktionssyfte och ta skärmdumpar och skala skärmfönstret till fullskärm
eller mindre utan rullningslister.
Denna kompakta akutvagnsadapter låter dig ansluta till en fjärradministrerad enhet endast med hjälp
av en bärbar dator för att slippa släpa runt på en otymplig, traditionell akutvagn för serverrum. För
optimal bärbarhet för din mobila administration eller för reparationer har denna adapter i fickstorlek
en lätt design som enkelt får plats i datorväskan.
Adaptern är USB-driven så du slipper ta med en strömadapter. Dessutom är KVM-kablarna fästa till
akutvagnen så att du inte behöver extra tillbehör för att ansluta den till servern. De inbyggda kablarna
har tillverkats med dragavlastning för att de in inte ska slitas eller gå sönder.
USB-akutvagnsadaptern ger kontroll på BIOS-nivå över vilken PC eller enhet som helst med både
VGA- och USB-port och ingen installation av mjukvara behövs på serversidan.
NOTECONS02X täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Res till avlägsna serverrum för att utföra underhåll på plats på många olika servrar och terminaler
• Håll din rutindiagnostik och dina reparationer bärbara genom att byta ut en otymplig akutvagn
• Få full konsolåtkomst till servrar på trånga platser eller överbelastade serverhyllor där det inte går
att ha en fast konsol
• Utför underhåll på fjärradministrerade servrar eller andra datorer, som till exempel bankomater och
spelautomater, som inte har stöd för skärm, tangentbord eller mus

Funktioner
• Hållbar prestanda med gummihölje
• Maximal bärbarhet med kompakt storlek, inbyggda KVM-kablar och ström via USB
• Inbyggda kablar med dragavlastning för att förhindra slitage eller bristning
• Stöder fildelning och videoinspelning mellan din bärbara dator och den anslutna servern
• Optimerad visning med automatisk videoskalning som ändrar storlek på visningspanelen för att
slippa rullningslister
• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
• LED-indikatorer för USB-, video- och konsollänk
• Fungerar med äldre och industriella enheter

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Audio

Nej

KVM-portar

1

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

VGA

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Medföljande kablar

Ja

Kedjekoppling

Nej

Skärmvisning (OSD) &
stöd för
snabbtangenter

Nej

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Nej

Maximal analog
upplösning

1920x1200 @ 60Hz

Maximalt antal
användare

1

Konsolgränssnitt

USB Mini-B (5-stifts)

Värdkontakter

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

Prestanda

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0
Linux 2.6 to 4.11 (<i>LTS Versions Only; glibc 2.18 or
newer required</i>)

Särskilda
anmärkningar/krav
Obs.

Indikatorer

If you're interfacing with a Linux device, this adapter is
only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S
English configuration

LED-indikatorer

Användarkonsol/USB-länk
Värd/server videolänk (VGA)
Värd/server tangentbord/mus USB-länk

Ström
Power Source

Strömförsörjd via USB

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

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

16.4 in [41.6 cm]

Miljö

Utseende

1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA
host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktlängd

4.9 in [12.5 cm]

Produktbredd

3.5 in [88.0 mm]

Produkthöjd

0.9 in [22.0 mm]

Produktdjup

4.5 in [11.5 cm]

Produktvikt

8.6 oz [244.0 g]

Package Length

11.9 in [30.1 cm]

Package Width

6.5 in [16.5 cm]

Package Height

1.9 in [47.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 16.3 oz [463.0 g]
Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Tålig akutvagnsadapter
USB A till Mini B-kabel
USB programnyckel
Snabbstartsguide

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

