
2-poort USB VGA Kabel KVM-switch - Gevoed via USB

Productcode: SV221NANOU

Met de SV221NANOU 2-poort USB VGA KVM-switch kunt u twee computersystemen bedienen via een 
enkele USB-toetsenbord, muis en VGA-monitor.De compacte USB VGA KVM-switch is compact 
uitgevoerd voor een opgeruimd bureau zonder te moeten inboeten op gebruiksgemak. De KVM-switch 
is voor voor de gemakkelijk bediening van uw aangesloten computers voorzien van een drukknop aan 
een 1,5 meter lange ingebouwde kabel, die op een gemakkelijk bereikbare plek kan worden geplaatst, 
maar er kunnen voor het omschakelen ook sneltoetsen op het toetsenbord worden gebruikt. De 
KVM-kabel wordt gevoed via de USB-bus, waardoor er geen externe voedingsadapter nodig is, wat 
nog meer ruimte bespaart.Deze KVM-switch ondersteunt extreem hoge resoluties (tot 2048x1536) en 
is in staat grote VGA-schermen kristalhelder aan te sturen, voor toepassingen waarbij een uitstekende 
beeldweergave vereist is.Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

  

Toepassingen

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



• Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, 
toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

• Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor

• Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee 
systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

• Bedien twee computers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en monitor)

• Ondersteuning voor hoge resoluties tot 2048x1536

• Compact, ruimtebesparend ontwerp

• Selecteer pc's met behulp van een drukknop of sneltoetsen

• Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

• Ondersteunt SVGA, VGA, XGA, WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA en multi-sync monitoren

• Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B

• Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

• Compatibel met de USB 1.1-specificaties

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Nee

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Ja



Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale analoge 
resoluties

2048 x 1536(QXGA)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

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

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

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

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

Software

Besturingssystemen Windows® 2000/XP/Vista/7 

 Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 and Linux

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-indicator

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Breedte product 2.3 in [59 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Diepte product 1.3 in [33 mm]

Gewicht product 7.4 oz [210 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 9.3 in [23.5 cm]

Package Width 5.4 in [13.7 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.6 lb [0.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort USB KVM-switch

1 - Handleiding

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


