
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV231DDVDUA

SV231DDVDUA 2-portars KVM-switch för dubbla skärmar (DVI+VGA) är en komplett lösning för 
växling av multimedia och låter användare kontrollera två datorer med dubbla skärmar med en enda 
uppsättning av USB-mus och -tangentbord.

Denna KVM-switch med dubbel vy har stöd för videogränssnitt med hög upplösning och ger en VGA- 
(analog) och en DVI-I-port per datoranslutning samt möjlighet till audioväxling mellan anslutna 
datorer.

DVI/VGA KVM-switchen ger mångsidighet till nästan alla användningar och har en integrerad 2-portars 
USB-hubb som låter anslutna USB 2.0-tillägg delas mellan anslutna datorer så att man slipper köpa 
dubbla tillägg.

KVM-switchen för dubbla bildskärmar passar alla arbetsplatser och har en kompakt KVM-design och 
ett stabilt metallchassi som garanterar hållbar prestanda.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 



Användning

• Perfekt lösning för stationära datorer, arbetsstationer och servrar med både digitala VGA- och 
DVI-portar och låter användaren utnyttja dubbelskärmarna till fullo

• Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, ingenjörer, multimedia-designers och 
industrier som använder CAD/CAM samt där dubbla skärmar med hög upplösning behövs

• Lämplig för omgivningar med elektromagnetisk störning, baserad på stabil metalldesign

• Mångsidigt stöd för konfigurationer där en maskin har DVI % VGA och den andra har VGA & VGA 
(med tillgängliga adaptrar)

Funktioner

• Direkt kanalval och användning med knapp på frontpanelen och genvägskommandon på 
tangentbordet

• Stöder en maximal upplösning på 1920x1200

• Oberoende USB-hubb och audio-switching

• OS-oberoende (ingen mjukvara eller drivrutin behövs)

• Fullt stöd för plug-and-play-tillägg

• LED-skärm visar portens status

• USB-tangentbord och -mus plus ytterligare två USB-tillägg kan delas mellan upp till två datorer

• Tonindikator för datorväxling

• Valbara tidsintervall för auto scan

• Bakre knapp för justering av videostyrka

• HDCP-kompatibel

• Stöder DDC2B-emulering och EDID-genomströmning, vilket låter skärmadaptern känna igen och 
auto-konfigurerar skärmupplösningen för att matcha skärmens egenskaper

• Stöder dubbelskärmar/plattskärmar [1 x DVI + 1 x VGA]

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years



Audio Ja

KVM-portar 2

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp DVI+VGA

Flera skärmar Yes

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd Ja - Single Link

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1200

Maximalt antal 
användare

1

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

64,691 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - DVI-I (29-stifts)

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

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Värdkontakter 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)



2 - DVI-I (29-stifts)

2 - USB B (4-stifts)

2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. KVM-switchen stöder endast DVI-D (digital)-signaler och 
DVI-D-kablage rekommenderas vid alla anslutningar 
mellan datorn till KVM och KVM till konsol för att 
garantera korrekt funktion. Kontakta teknisk support för 
hjälp med att identifiera rätt kablar.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Grön – ström

2 - Grön - Dator identifierad

2 - Röd - Dator-indikator

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.8A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 18

Miljö

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

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



Luftfuktighet 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 6.4 in [16.3 cm]

Produktbredd 6.3 in [16 cm]

Produkthöjd 2.2 in [5.7 cm]

Produktdjup 3.9 in [100 mm]

Produktvikt 27.5 oz [779 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.8 in [19.9 cm]

Package Width 11.6 in [29.5 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Två portars KVM-switch

4 - möbeltassar

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Instruktionsbok

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


