
1U Rackmount LCD console met vingerafdruklezer en USB Hub - 17" monitor - 1080p

Productcode: RKCOND17HDEU

Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en 
KVM switches vanaf een centrale locatie. De in een rack te monteren console heeft een USB hub in het 
frontpaneel, waarmee u gemakkelijk twee randapparaten en een vingerafdruklezer voor biometrische 
beveiliging kunt aansluiten.

De LCD-console heeft een systeem met twee rails waardoor u het scherm onafhankelijk van het 
toetsenbord en touchpad uit uw server rack kunt schuiven. U kunt het scherm eruit schuiven om uw 
servers en switches in de gaten te houden, terwijl het toetsenbordgedeelte van de console netjes in 
het rack blijft zitten.

In tegenstelling tot sommige rack consoles ondersteunt dit veelzijdige apparaat VGA-resoluties tot 
1920x1080, wat een kristalhelder, high-definition beeld garandeert. Deze high-resolution console biedt 
u meer schermruimte, waardoor u meerdere applicaties op hetzelfde scherm kunt gebruiken, 
waardoor u uw productiviteit verhoogt.

De rack console heeft een 1-poorts KVM-module, waardoor u deze direct kunt aansluiten op een 
server of op meerdere KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt 
de veelzijdigheid die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te 
integreren.

De RKCOND17HDEU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

 

Toepassingen

• Installeer de console in een rack met een acryl- of glazen deur, zodat u het rack kunt sluiten en het 
scherm zichtbaar blijft, voor gemakkelijk, beveiligd toezicht

• Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers

• Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast

• Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

• Sluit een flashdrive aan op de voorkant van de USB hub om software op uw servers te installeren

• Beveilig de toegang van de console tot aangesloten systemen met uw vingerafdruk, met 
geïntegreerde biometrische beveiliging

Eigenschappen

• Dankzij het dubbelraildesign kunt het scherm onafhankelijk van het toetsenbord en touchpad 
uitschuiven

• Maximaliseer uw schermruimte met ondersteuning van high-definition resoluties tot 1080p

• Probleemloze systeemintegratie met geïntegreerde 1-poorts KVM-module

• 1U rack-mountable design

• Scherm met LED-achtergrondverlichting verlaagt het stroomverbruik

• Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan

• On Screen Display (OSD)-bediening en LED's voor gemakkelijk toezicht

• Ingebouwde USB-A-connectors ondersteunen draadloze toetsenbord/muis of 
toetsenbord/muis-combosets

• Geïntegreerd Amerikaans standaard toetsenbord met touchpad en 106 toetsen

• Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Vergrendeling Nee

Audio Nee

Schermgrootte 17in

Paneeltype Active matrix TFT LCD

KVM-poorten 1

Ondersteunde 
platforms

USB en PS/2

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Ja

Inclusief kabels Ja

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Ja

IP-controle Nee

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080 @ 60/70/75Hz

Beeldverhouding 16:9

Reactietijd 8ms

Contrastverhouding 500:1

Helderheid 300 cd/m²

Dot-pitch-ondersteunin
g

0.199 x 0.199 mm



Gezichtshoek 140° (H), 120° (V)

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en schermmenu (OSD, On Screen Display)

MTBF 50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - DVI-I (29-polig)

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Andere aansluiting(en) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.8A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 4A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 16

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Robuust staal

Lengte product 18.9 in [48.1 cm]

Breedte product 26.8 in [68.0 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 34.4 lb [15.6 kg]

Maximale 
montagediepte

45.3 in [115 cm]

Minimale 
montagediepte

23.6 in [60 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 32.0 in [81.2 cm]

Package Width 21.4 in [54.3 cm]

Package Height 8.0 in [20.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

40.1 lb [18.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Rackconsole met dubbele rails

1 - Set, montagerails

2 - USB A-naar-A-kabels

1 - DVI-D kabel

1 - VGA PS/2 KVM-kabel

2 - Sleuteltjes

2 - Blokkeerders met schroeven



6 - 6 mm platte schroeven

1 - Voedingsadapter

1 - Voedingskabel

1 - CD met instructiehandleiding/software

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


