
Rackmonterad KVM-konsol - 1-ports VGA KVM med 19-tums LCD-skärm för serverrack 
- Universell 1U LCD KVM-låda med kablar och hårdvara - USB-support - 50 000 MTBF

Produkt ID: RKCONS1901

Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll över tangentbord, skärm och mus för en 
eller flera servrar via en avskiljd KVM-brytare (säljs separat). 19-tumskonsolen tar bara upp 1U 
rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen 
har inbyggt tangentbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar 
på upp till 1280x1024.

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du även kan 
köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan 
kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör 
det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och 
organiserad.

Rackkonsolen har en enports KVM-modul så att du kan ansluta den direkt till en server. Modulen ger 
dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1901 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



Användning

• Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer

• Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

• Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

• FLEXIBEL DESIGN: Denna rackmonterade KVM-konsollåda fungerar med alla 
KVM-switch-varumärken och modeller som stöder VGA- och USB-gränssnitt och glider bekvämt in i 
serverracket när det inte används

• MÅNGSIDIGA GRÄNSSNITT: Rackmonterad skärm med 19-tums Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD 
| 1U höjd | 99 tangenters fullstort tangentbord med numerisk knappsats + styrplatta | Stöder VGA 
och USB | Integrerad strömförsörjning

• MAXIMAL HÅLLBARHET: Har hållbart konstruerat stålhölje och skenor som tål frekvent användning, 
klassad för att arbeta i miljöer från 0 till 40 grader C och 50 000 timmars MTBF

• TESTAD OCH PROVAD: Våra KVM-konsoler stöds av 2 års garanti med flerspråkig teknisk support 
dygnet runt baserad i Nordamerika och gratis teknisk support under produktens livstid.

• KVM-sortimentet: Kan köpas med integrerad 8-ports (RKCONS1908K) eller 16-ports 
(RKCONS1916K) KVM eller användas med StarTech.com enterprise KVM-switchar: SV831DUSB, 
SV831DUSBUK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 1U

Nyckellås Nej

Audio Nej

Skärmstorlek 19in

Paneltyp Active Matrix TFT-LCD

KVM-portar 1

PC-gränssnitt USB



PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Ja

Medföljande kablar Ja

Prestanda

IP-kontroll Nej

Maximal analog 
upplösning

1280 x 1024

Stödda upplösningar 1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1280 x 1024

<i>Lower resolutions are also supported</i>

Kontrastförhållande 1000:1

Ljusstyrka 250 cd/m²

Färgdjup 8 bitar, 16,7 M färger

Pixelupplösningsstöd 0.264 x 0.264 mm

Maximalt antal 
användare

1

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

50 000 timmar

Kontakt(er)

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - ström-/status-LED

Ström

Power Source International Power Cords

Inspänning 100 - 240 AC



Strömförbrukning 17W

Miljö

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

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

Luftfuktighet 10 ~ 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 21.0 in [53.3 cm]

Produktbredd 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]

Produktvikt 26.9 lb [12.2 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

30.7 in [78 cm]

Minsta monteringsdjup 19.7 in [50 cm]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 30.1 in [76.5 cm]

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.5 in [19 cm]

Fraktvikt (förpackning) 35.3 lb [16 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - KVM-konsol

1 - 6 ft [1,8 m] KVM-kabel

8 - M5 korgmuttrar



8 - M5-skruvar

5 - Lokala strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)

2 - Monteringsskenor (olika längder)

1 - snabbstartsguide

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


