
16 port KVM Rack Console met 1,8m Lange Kabels, Geïntegreerde KVM Switch met 19" 
LCD Scherm, Universele 1U LCD KVM Console, OSD KVM, Duurzaam 50000 MTBF, USB 
+ VGA Support, QWERTY Keyboard

Productcode: RKCONS1916K

Deze 1U 16-poorts KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor 16 
computers. De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een 
ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Deze 16-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw 
serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor 
intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Deze veelzijdige rackmonteerbare LCD console heeft een 19 inch scherm. Met deze extra 
schermruimte kunt u meerdere applicaties op hetzelfde scherm gebruiken, en zo uw productiviteit 
verhogen.

De console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u 16 servers eenvoudig kunt bewaken 
en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De 
rackmonteerbare VGA console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server 
rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 16-poorts KVM module, waardoor u hem direct op 16 
servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op 
KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u 
nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1916K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



       

Toepassingen

• 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

Eigenschappen

• SPECS: KVM-console voor serverrack, 19" Active Matrix TFT LCD-monitor, 1280 x 1024, 16 port VGA 
KVM-switch met 1.8m kabels, full QUERTY keyboard met 99 toetsen + numeriek toetsenblok en 
trackpad; ondersteunt USB 2.0

• PROFESSIONEEL EN VEILIG: Configureerbare hot-keys, on-screen display (OSD), multi-level user 
security, user access levels / poort toegangsrechten, & auto scan

• GEÏNTEGREERD ONTWERP: De combinatie van KVM en console met geïntegreerde voeding in een 
rack van 1U zorgt voor meer ruimte voor andere apparatuur. Montagediepte: 60.5cm tot 89cm (incl. 
bevestigingsmateriaal)

• HEAVY DUTY: Deze LCD KVM-lade heeft een duurzame stalen behuizing en een heavy duty 
railontwerp dat veelvuldig gebruik in bedrijfsomgevingen van 0C° tot 40C° ondersteunt met een MTBF 
van 50.000 uur

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Deze LCD KVM-lade werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals 
en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Vergrendeling Nee

Audio Nee

Schermgrootte 19in

Paneeltype Active matrix TFT LCD



KVM-poorten 16

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Ja

Inclusief kabels Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

IP-controle Nee

Maximale analoge 
resoluties

1280 x 1024

Ondersteunde 
resoluties

1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1280 x 1024

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

Contrastverhouding 1000:1

Helderheid 250 cd/m²

Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren

Dot-pitch-ondersteunin
g

0.264 x 0.264 mm

Maximum aantal 
gebruikers

1

MTBF 50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

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



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

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

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

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

Voeding

Voedingsbron International Power Cords

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.5A

Vermogensopname 23W

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 10% ~ 80% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 25.3 in [64.3 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.3 cm]

Gewicht product 29.8 lb [13.5 kg]

Maximale 
montagediepte

35.0 in [89 cm]

Minimale 
montagediepte

23.8 in [60.5 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 30.1 in [76.5 cm]

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

46.3 lb [21.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - KVM console

16 - 1,8 KVM kabels

8 - M5 kooimoeren

8 - M5 schroeven

5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)

4 - montagerails (variabele lengte)

1 - verkorte handleiding

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


