
2-poort USB DVI Kabel KVM-switch met Audio

Productcode: SV215MICDVIA

Met de SV215MICDVIA 2-poort USB DVI KVM-switch met Audio kunt u 2 computers bedienen via een 
enkele KVM-console (toetsenbord, video, muis) in resoluties tot 1920x1200.  Deze KVM-switch in 
kabeluitvoering is voorzien van alle benodigde kabels en aansluitingen, voor een complete 
KVM-oplossing. Met de KVM-switch kan bovendien onafhankelijk de audio/microfoon worden 
omgeschakeld voor een ononderbroken geluidssignaal, zelfs bij het omschakelen tussen computers.  
Deze uiterst compatibele USB KVM-switch kan worden aangesloten op pc’s, Macs of Linux-computers, 
wat het een handige oplossing maakt voor allerlei werkomgevingen.  Bovendien neemt het vanwege 
het ruimtebesparende “KVM-als-kabel”-ontwerp geen bureauruimte in – een ideale keuze voor de 
meeste toepassingen, zoals kleine of thuiskantoren, gaming, multimediaproductie en nog veel meer.  
Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 

Toepassingen

• Bedien meerdere desktopcomputers, werkstations of servers met volledige 
multimedia-ondersteuning



• Ideaal voor grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, 
waarvoor monitoren met hoge resolutie nodig zijn

• Voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis / op kantoor / in een 
multimediaomgeving

• Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder bureauruimte nodig heeft voor 
monitoren, toetsenborden en muizen – inclusief afstandsbediening

Eigenschappen

• KVM-switch in kabeluitvoering inclusief alle benodigde kabels

• Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig

• Inclusief op afstand bedienbare schakelaar en ondersteuning voor omschakeling per sneltoets

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

• Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw op te moeten starten

• LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status

• Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties

• HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Ja

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype DVI

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee



Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning Ja - Single-Link

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1200

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - DVI-D (19-polig)

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

Hostaansluitingen 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - DVI-D (19-polig)

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

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Een hostkabel is 1,1 m, de andere 60 cm lang. Externe 
schakelaar is 1,7 m lang

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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



Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Gewicht product 21.9 oz [620 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.8 in [24.8 cm]

Package Width 3.4 in [86 mm]

Package Height 6.1 in [15.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort geïntegreerde KVM-switch

1 - Afstandsbediening

1 - Handleiding

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


