3 m USB KVM kabel voor StarTech.com rackmonteerbare consoles
Productcode: RKCONSUV10

Met deze 3 m USB KVM kabel kunt u met uw StarTech.com rackmonteerbare LCD console en KVM
switch gemakkelijk uw met VGA en USB uitgeruste server bedienen.
Deze serie KVM kabels is verkrijgbaar in diverse lengtes en zijn de enige kabels die gegarandeerd
compatibel zijn met de StarTech.com RKCONS serie rackmonteerbare consoles en KVM switches. De
volgende rackmonteerbare LCD-consolemodellen worden ondersteund: RKCONS1701, RKCONS17HD,
RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.
Deze KVM kabel is speciaal ontworpen voor de StarTech.com serie rackmonteerbare KVM switches en
consoles. De bedrading van het USB en VGA KVM snoer heeft een unieke configuratie waardoor u met
één connector op de KVM zowel VGA als USB op uw server kunt bedienen. Dit plaatsbesparende
ontwerp zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de kabelwarboel in uw server rack en voor een
nette, professionele serverruimte.
Als deze 3 m KVM kabel op een HD rackmonteerbare console wordt aangesloten, worden HD resoluties
tot 1920x1200 inclusief 1080p ondersteund, zodat de kwaliteit van de videokaart van uw server
behouden blijft en elk detail in high-definition wordt weergegeven.
Om de complexiteiten en eisen van uw datacenter te ondersteunen, is deze 3 meter KVM kabel ook
verkrijgbaar als een 1,8 meter KVM kabel (RKCONSUV6) en een 4,8 meter KVM kabel
(RKCONSUV15).
De RKCONSUV10 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit servers aan op uw StarTech.com rackmonteerbare KVM console
• Houd reservekabels bij de hand zodat uw essentiële servers altijd blijven werken

Eigenschappen
• Zorg voor een nette serverruimte met een VGA en USB KVM kabel die aan de KVM-zijde tot één
connector wordt gecombineerd
• Krijg haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD resoluties tot 1920x1200 of 1080p
• Geschikt voor verschillende rack configuraties, en met kabels die in diverse lengtes beschikbaar zijn

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector A

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

Connector B

VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Connector(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Fysieke
eigenschappen
Lengte product

10.0 ft [3.0 m]

Breedte product

1.2 in [30.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

8.1 oz [230.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Verpakkingsinf
ormatie

Package Width

0.4 in [10.0 mm]

Package Height

7.9 in [20.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

8.3 oz [235.0 g]

Meegeleverd

KVM Kabel

Wat wordt er
meegeleverd

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

