2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio
Productcode: SV215MICUSBA

Met de SV215MICUSBA 2-poort USB VGA KVM-switch met Audio kunt u 2 computers bedienen via een
enkele KVM-console (toetsenbord, video, muis) in resoluties tot 2048x1536.Deze KVM-switch in
kabeluitvoering is een complete oplossing en wordt geleverd met alle kabels en aansluitingen die
nodig zijn om een monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers te delen tussen twee computers. Met de
KVM-switch kan bovendien onafhankelijk de audio/microfoon worden omgeschakeld voor een
ononderbroken geluidssignaal, zelfs bij het omschakelen tussen computers.De SV215MICUSBA is
compatibel met computers op basis van Mac, Linux of Windows en is de perfecte aanvulling voor een
breed scala van omgevingen. Door de ruimtebesparende kabeluitvoering is er voor het gebruik geen
ruimte op uw bureau nodig – een ideale keuze voor de meeste omgevingen, waaronder kleine of
thuiskantoren, gaming, multimediawerkstations en nog veel meer.Met 2 jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal voor desktopcomputers, werkstations en 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

Eigenschappen

• Uiterst compact ontwerp bespaart ruimte en geld
• Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
• Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2048x1536 analoge resolutie met DDC2B
• Computerselectie via aparte schakelaar en sneltoetsen
• Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw te moeten opstarten
• LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
• Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Audio

Ja

KVM-poorten

2

Ondersteunde
platforms

USB

PC-videotype

VGA

Multi-monitor

1

Rack-monteerbaar

Nee

Inclusief kabels

Ja

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Nee

IP-controle

Nee

Hot-Key Selection

Ja

Maximale analoge
resoluties

2048x1536

Prestaties

Maximum aantal
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu Knopdruk en sneltoetsen
ning
Connector(en)
Console-aansluiting(en 3,5 mm mini-jack (3 standen)
)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen

3,5 mm mini-jack (3 standen)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Notitie

Een hostkabel is 122 m, de andere 60 cm lang. Kabel
van externe schakelaar is 1,7 m lang

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

31.9 in [81 cm]

Breedte product

27.2 in [69 cm]

Hoogte product

10.2 in [26 cm]

Gewicht product

14.1 oz [400 g]

Package Length

9.8 in [24.8 cm]

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Width

3.4 in [86 mm]

Package Height

6.1 in [15.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

19.8 oz [560 g]

Meegeleverd

2-poort geïntegreerde KVM-switch

Wat wordt er
meegeleverd

Aparte schakelaar
Handleiding

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

