Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar
Produkt ID: SV211KUSB

SV211KUSB 2 portars USB KVM-switch-paketet med audio och kablar låter dig kontrollera två
USB-försedda datorer med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm och har både
kortkommando och knappar ovanpå för att enkelt byta mellan de anslutna datorerna.
USB KVM-switchen är utformad att passa in i alla omgivningar utan problem, är liten (ungefär
storleken av en kortlek) och får ström från de anslutna datorerna så ingen extern strömkälla behövs.
USB KVM-switchen passar i stort sett alla användningar och stöder videoupplösningar på upp till
2048x1536 samt audio-switching. Två 1,2 m 2-i-1 VGA och USB värdkablar medföljer USB
KVM-switchen vilket är allt som behövs för en snabb installation av en komplett KVM-lösning som
fungerar direkt.
KVM-switchen ger pålitlig och behändig kontroll över flera datorer från en enda kringutrustning och
täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Kontrollera 2 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
• Lämplig för callcenters, supportavdelningar, utbildning, spel, videoredigering och datorentusiaster
• Bra till PC-test/burn-in datorkontroll och sparar på utrymmet av två skärmar, tangentbord och möss
• Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på

kontoret

Funktioner
• Kablar (1,2 m) ingår
• Maximal upplösning: 2048x1536
• Switchningstyp: Kortkommando, knapp
• Audio-stöd för en komplett switchning-lösning medföljer
• Tar lite plats
• Får ström från USB - Ingen extern adapter behövs

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Audio

Ja

KVM-portar

2

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

VGA

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Medföljande kablar

Ja

Kedjekoppling

Nej

Skärmvisning (OSD) &
stöd för
snabbtangenter

Nej

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Ja

Maximal analog
upplösning

2048x1536 @60Hz

Prestanda

Maximalt antal
användare

1

Stöd för portval

Tryckknapp och genvägskommandon

Konsolgränssnitt

3.5 mm minijack (3-polig)

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter

VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
USB Mini-B (5-stifts)

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Power Source

Strömförsörjd via USB

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

4.0 ft [1.2 m]

Produktlängd

3.8 in [97.0 mm]

Produktbredd

3.8 in [96 mm]

Produkthöjd

0.8 in [20 mm]

Produktdjup

2.4 in [60 mm]

Produktvikt

3.3 oz [94 g]

Package Length

8.5 in [21.7 cm]

Package Width

3.5 in [89 mm]

Package Height

3.4 in [87 mm]

Ström

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 22.7 oz [642 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

2 portars KVM-switch
1,2 m VGA USB KVM-kabel
1,2 m Audiokabel (3,5 mm högtalare/mikrofon)
Drivrutin CD
Instruktionsbok

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

