2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz
Productcode: SV231DPDDUA2

Deze dubbele DisplayPort KVM switch combineert de volgende generatie digitale schermstandaards
met naadloze KVM-besturing. De 2-poorts KVM switch ondersteunt audio en USB-randapparaten en
kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt
maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head of twee DisplayPort-systemen.
Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee
DisplayPort-video-ingangen en twee verschillende computers.U hebt toegang tot meerdere computers,
waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. Elk van de DP-poorten ondersteunt
resoluties tot 4K voor maximale schermweergave.
Ook kunt u voordelige adapters gebruiken voor een configuratie met twee schermen via de secundaire
HDMI- of DVI-poort van uw computer.
De dubbele DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4K bij 60 Hz, en kan
gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Daardoor is hij de ideale oplossing voor het maken
van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch
ontwerpen.
De KVM switch heeft extra 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen,
vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio,
samen met dubbele 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers,
waardoor deze KVM switch perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en
geluidsdesign of -bewerking.
Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis.
Daardoor kunt u USB-randapparaten delen met elke aangesloten computer en de kosten van
afzonderlijke apparatuur voorkomen. De USB hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten
automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u voorkomt dat u al uw computers van eigen
randapparaten moet voorzien. Dit voorkomt ongemak en elimineert.kosten.

De SV231DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation
• Werk met multimediaprogramma's zoals 4K video's en foto's bewerking
• Bedien meerdere computers van een productielijn
• Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers
• Voer taken met hoge resolutie uit zoals grafisch ontwerpen of het maken van CAD-tekeningen

Eigenschappen
• Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
• Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
• Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Audio

Ja

KVM-poorten

2

Ondersteunde
platforms

USB

PC-videotype

DisplayPort

Multi-monitor

Yes

Rack-monteerbaar

Nee

Inclusief kabels

Nee

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Nee

IP-controle

Nee

Hot-Key Selection

Ja

Maximale digitale
resoluties

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Ondersteunde
resoluties

1024x768

Prestaties

1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz

Beeldverhouding

16:9

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Maximum aantal
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu Knopdruk en sneltoetsen
ning
MTBF

138000 uur

Connector(en)
Console-aansluiting(en DisplayPort (20-polig)
)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen

DisplayPort (20-polig)

USB B (4-polig)
3,5 mm mini-jack (3 standen)
Indicatoren
LED-indicatoren

computer-LED's

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.6 A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5 A

Polariteit pin midden

Positief

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 50°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

3.9 in [100.0 mm]

Breedte product

6.3 in [16.1 cm]

Hoogte product

2.3 in [57.6 mm]

Diepte product

3.9 in [100 mm]

Gewicht product

25.9 oz [734.0 g]

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform

atie
Package Length

9.8 in [24.9 cm]

Package Width

7.3 in [18.6 cm]

Package Height

3.8 in [97.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.6 lb [1.2 kg]

Meegeleverd

KVM-switch

Wat wordt er
meegeleverd

universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
Rubberen voetjes
Handleiding

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

