
Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - US-tangentbord - 1080p

Produkt ID: RKCOND17HDEU

Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller 
VGA-servrar och KVM-switchar från en central plats. Den hyllmonterbara enheten har en USB-hubb på 
frampanelen som låter dig ansluta två tillägg enkelt och en fingeravtrycksläsare för biometrisk 
säkerhet.

LCD-enheten har ett dual rail-system som låter föra ut skärmen från serverhyllan separat från 
tangentbordet och pekplattan. Du kan föra ut skärmen för att övervaka dina servrar och switchar 
samtidigt som tangentbordet är kvar i hyllan.

Till skillnad från vissa hyllenheter stöder denna mångsidiga enhet VGA-upplösningar på upp till 
1920x1080, vilket garanterar en kristallklar bild i HD. Denna högupplösta enhet ger dig mer skärmyta 
så att du kan köra flera program på samma skärm för att öka din produktivitet.

Hyllenheten har en KVM-modul med en port, så att du kan ansluta den direkt till en server eller till 
flera KVM-switchar i en överlappad (kedjekopplad) konfiguration. KVM-modulen har mångsidigheten 
du behöver för enkel integration av enheten i din befintliga serverinfrastruktur.

RKCOND17HDEU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Installera enheten i en hylla med en akryl- eller glasdörr, så att du kan stänga hyllan men ändå ha 
skärmen synlig för enkel och säker övervakning

• Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer

• Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

• Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

• Anslut ett USB-minne till USB-hubben på framsidan för att installera mjukvara på dina servrar

• Lås tillgången till anslutna system från enheten med ditt fingeravtryck, genom inbyggd biometrisk 
säkerhet

Funktioner

• Dual rail-design låter dig föra ut skärmen separat från tangentbordet och spårplattan

• Maximera skärmytan med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p

• Problemfri systemintegration med inbyggd KVM-modul med 1 port

• 1U hyllmonterbar design

• Bakbelyst LED-skärm ger reducerad strömförbrukning

• Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan

• On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning

• Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller 
tangentbord/mus-kombinationspaket

• Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter

• Solid stålkonstruktion för maximal hållbarhet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



U-höjd 1U

Nyckellås Nej

Audio Nej

Skärmstorlek 17in

Paneltyp Active Matrix TFT-LCD

KVM-portar 1

PC-gränssnitt USB och PS/2

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Ja

Medföljande kablar Ja

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Ja

IP-kontroll Nej

Maximal analog 
upplösning

1920x1080 @ 60/70/75Hz

Bredd-/höjdförhållande 16:9

Svarstid 8ms

Kontrastförhållande 500:1

Ljusstyrka 300 cd/m²

Pixelupplösningsstöd 0.199 x 0.199 mm

Sidobetraktningsvinkel 140° (H), 120° (V)

Maximalt antal 
användare

1



Stöd för portval Tryckknapp och OSD (visning på skärmen)

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

50 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)

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

1 - DVI-I (29-stifts)

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

Övriga gränssnitt 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.8A

Utspänning 12V DC

Utström 4A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 16

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Kraftigt stål

Produktlängd 18.9 in [48.1 cm]



Produktbredd 26.8 in [68.0 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 34.4 lb [15.6 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

45.3 in [115 cm]

Minsta monteringsdjup 23.6 in [60 cm]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 40.1 lb [18.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dual Rail-hyllenhet

1 - Sats, monteringsskenor

2 - USB A till A-kablar

1 - DVI-D-kabel

1 - VGA PS/2 KVM-kabel

2 - Tangenter

2 - Blockerare med skruvar

6 - 6 mm platta skruvar

1 - Strömadapter

1 - Strömkabel

1 - CD med bruksanvisning/mjukvara

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


