1 port KVM Server Rack Console DVI-D / VGA - 17" LCD 1080p HD - 1U - US keyboard
(QWERTY)
Productcode: RKCOND17HD

Deze rackgemonteerde KVM console met dubbele rails biedt gecentraliseerde besturing van uw enkele
pc of tientallen servers. Ook hebt u zo gemakkelijk toegang tot en zichtbaarheid van uw systeem,
terwijl deze is in een server rack of kast gemonteerd.
<b>Ontwerp met dubbele rails</b><br/> De KVM console met dubbele rails maximaliseert de ruimte
in de rack kasten van uw datacentrum, omdat u het LCD scherm en het toetsenbord/de muis apart
kunt verplaatsen. U kunt het toetsenbord opbergen, terwijl het scherm actief blijft, waardoor u uw
computer via door het gesloten glas of gaas van uw rack kast gemakkelijk in de gaten kunt houden.
<b>High-definition LCD scherm</b><br/> De 1080p KVM console is 17,3" en heeft
LED-achtergrondverlichting, voor een energieverbruik. Hij ondersteunt high-definition resoluties tot
1920x1080 voor een scherper videobeeld.
<b>Digitale & analoge ondersteuning</b><br/> Of u nu een multipoorts KVM met een analoog
scherm of een 1-poorts KVM met een high-definition scherm gebruikt, deze DVI/ VGA KVM console
kan beide signalen ondersteunen.
<b>Eenvoudige installatie</b><br/> Deze KVM console wordt geleverd met alles wat u voor de
installatie nodig hebt:
1 audiokabel<br/> 1 set KVM-kabels (USB/VGA)<br/> 2 achterste montagesteunen<br/> M5
kooimoeren en schroeven
Als uw KVM console eenmaal in uw rack is gemonteerd, kunt u de USB poort aan de voorkant
gebruiken om elk USB-compatibel randapparaat aan te sluiten zoals een vingerprintscanner of mouse
thumb drive.
StarTech.com biedt een breed assortiment van KVM consoles waarmee u efficiënter toegang krijgt tot

uw systemen zonder de kosten en warboel van extra randapparaten. Deze KVM console met dubbele
rails wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Grote server farms
• Faciliteiten op dezelfde locatie

Eigenschappen
• Verschuif het rackgemonteerde scherm en het toetsenbord/muis apart van elkaar dankzij de dubbele
rails van de KVM console
• De 1080p KVM console ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080
• Ondersteunt zowel digitale als analoge verbindingen met DVI- en VGA-poorten
• Eenvoudig te installeren met meegeleverde steunen, kabels en schroeven
• Sluit een vingerprintscanner of ander randapparaat aan op de USB poort aan de voorkant van de
KVM console

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

U-hoogte

1U

Audio

Ja

Schermgrootte

17.3"

Paneeltype

Active matrix TFT LCD

KVM-poorten

1

Ondersteunde
platforms

USB

PC-videotype

DVI+VGA

Multi-monitor

1

Rack-monteerbaar

Ja

Inclusief kabels

Ja

Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Ja

Hot-Key Selection

Ja

Maximale analoge
resoluties

1920 x 1080 @ 60Hz

Maximale digitale
resoluties

1920 x 1080 bij 60Hz

Ondersteunde
resoluties

1024×576<br/>1152×648 <br/>1280×720<br/>
1366×768<br/>1600×900<br/>1920×1080

Beeldverhouding

16:9

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Reactietijd

8 ms

Contrastverhouding

650:1

Helderheid

250 cd/m²

Kleurdiepte

18-bit, 262,144 colors

Prestaties

Dot-pitch-ondersteunin 0.199 x 0.199 mm
g
Gezichtshoek

140° (H), 120° (V)

Algemene specificaties

Keyboard Layout: US/NA - Standard English QWERTY
Keyboard

MTBF

Ca. 44.230 uur

Connector(en)
Console-aansluiting(en VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0
DVI-D (25-polig)
3,5 mm stereoaudio
Hostaansluitingen

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
DVI-D (25-polig)
USB Type-B (4 pin) USB 2.0
3,5 mm stereoaudio

Software
Besturingssystemen

Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

LED-indicatoren

Power

Indicatoren

Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

International Power Cords

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1A

Vermogensopname

19.4W

Bedrijfstemperatuur

0~40 Celsius Degree

Opslagtemperatuur

-20~60 Celsius Degree

Vochtigheid

0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Gebruiksomgeving

Fysieke

eigenschappen
Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Kabellengte

USB and VGA Combo Cable 1.2M, 3.5in Audio cable
1.8M

Lengte product

28.6 in [72.7 cm]

Breedte product

18.9 in [48.0 cm]

Hoogte product

1.7 in [44.0 mm]

Gewicht product

26.5 lb [12.0 kg]

Maximale
montagediepte

39.4 in [100 cm]

Minimale
montagediepte

25.6 in [65.0 cm]

Package Length

32.0 in [81.3 cm]

Package Width

22.3 in [56.7 cm]

Package Height

4.3 in [10.9 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

41.7 lb [18.8 kg]

Meegeleverd

LCD-console

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Montagebeugels achterzijde
Set KVM-kabels (USB/VGA)
Audiokabel Y-adapter
Upgradekabel voor firmware
M5 kooimoeren
M5 schroeven

Voedingskabels (N-A, JP, GB, EU, ANZ)
verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

