USB DVI KVM-switch-paket med 2 portar och kablar, USB 2.0-hubb & audio
Produkt ID: SV211KDVIEU

SV211KDVIEU USB DVI KVM-switchset med 2 portar och kablar, USB 2.0-hubb och -audio, ger
kontroll över 2 DVI-kompatibla, USB-kontrollerade datorer samt oberoende ljud-/mikrofonväxling,
vilket ger oavbrutet ljud när man växlar mellan PC-datorer.
Denna USB+DVI KVM-switch har stöd för högupplöst digital (1920x1200) och analog (2048x1536)
video plus en integrerad USB 2.0-hubb som gör att du kan dela 2 höghastighets USB-enheter mellan
datorer.
Denna kompakta DVI KVM, som är kompatibel med Mac®-, Linux- och Windows®-baserade datorer,
är en fantastisk utrymmesbesparande lösning för flera olika miljöer, inklusive små kontor eller
hemmakontor, spel, multimediaproduktion, m.m.
En komplett lösning som är redo att använda. Till DVI KVM-switchen medföljer två 1,2 m långa
kombinerade DVI-/ljud- och mikrofonkablar som gör det lättare att ansluta datorn till switchen och
hjälper till att minimera sladdhärvor.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Passar för samtalscentraler, informationsdiskar, inom utbildning, tv- och datorspel och
PC-entusiaster
• Dubbel systemkontroll för persondatorer hemma/mindre kontor/multimediamiljöer

• Idealisk för att spara utrymme när man arbetar med flera stationära datorer, arbetsstationer och
servrar
• Idealisk för grafiska formgivare, ingenjörer, multimediadesigners och industrier som använder
CAD/CAM samt där skärmar med hög upplösning behövs

Funktioner
• Kompakt design som sparar plats
• Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
• Datorval via tryckknappar, snabbkommandon och växlingsprogram (för Windows/Mac)
• HDCP-kompatibel
• Hot swappable - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av datorn
• Integrerad USB 2.0-hubb låter dig dela upp till två USB-enheter med hög hastighet mellan datorer
• LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
• Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (digital) och 2048x1536 (analog)
• Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1

Hårdvara

Prestanda

Garantipolicy

2 Years

Audio

Ja

KVM-portar

2

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

DVI

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Medföljande kablar

Ja

Kedjekoppling

Nej

Skärmvisning (OSD) & Nej
stöd för
snabbtangenter
DVI-stöd

Ja

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Ja

Maximal analog
upplösning

2048x1536

Maximal digital
upplösning

1920x1200

Maximalt antal
användare

1

Stöd för portval

Tryckknapp och genvägskommandon

Konsolgränssnitt

DVI-I (29-stifts)

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter

DVI-I (29-stifts)
USB B (4-stifts)

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Indikator för ström/val av dator

Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.4A

Utspänning

5 DC

Indikatorer

Ström

Utström

2A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

N

Strömförbrukning

10

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet

0~90 % RH

Färg

Vit

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

6.1 in [15.4 cm]

Produktbredd

6.1 in [15.5 cm]

Produkthöjd

1.1 in [27.0 mm]

Produktdjup

2.6 in [65 mm]

Produktvikt

5.6 oz [160.0 g]

Package Length

8.1 in [20.5 cm]

Package Width

5.5 in [14.0 cm]

Package Height

7.1 in [18.0 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

2.8 lb [1.3 kg]

Ingår i paketet

2 portars KVM

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

1,2 m kombokablar för DVI/ljud och mikrofon
1,2 m USB-kablar

Strömadapter
Programskiva
Instruktionsbok

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

