
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Produkt ID: SV231DPDDUA2

Denna dubbla DisplayPort KVM-switch kombinerar nästa generations digitala skyltstandarder med 
sömlös KVM-kontroll. KVM-switchen med 2 portar har stöd för audio- och USB-tillägg samt dubbla 
skärmar, vilket gör det enklare att skapa en multimedia-arbetsstation som kan växla mellan två 
DisplayPort-system, antingen med dubbla utgångar eller tvilling.

Med stöd för två DisplayPort-videoingångar och två olika datorer, maximerar denna KVM-switch 
produktiviteten.Du kan nå flera datorer och få friheten att multitaska och öka din produktivitet. Varje 
DP-port stöder upplösningar på upp till 4K för maximal skärmyta.

Du kan även använda billiga adaptrar för att använda dubbla skärmar med hjälp av datorns sekundära 
HDMI- eller DVI-port.

Den dubbla DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 60 Hz och kan 
enkelt driva två stora DP-skärmar. Detta gör den till den idealiska lösningen för att skapa 
arbetsstationer där bildbehandling av hög kvalitet är kritiskt, som till exempel grafisk design.

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje 
ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Med stöd för oberoende audio, samt med dubbel 4K 
DP-video får du total multimedia-kontroll mellan olika datorer vilket gör denna till den perfekta 
KVM-switchen för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller 
-redigering.

Denna KVM-switch har en inbyggd USB-hubb med 2 portar som är separat från ditt HID-tangentbord 
och -mus. Detta gör så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden 
av separat utrustning. USB-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att 
du slipper bekymret och kostnaden med att utrusta varje dator med egna tillägg.

SV231DPDDUA2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

Användning

• Kontrollera två datorer, var och en med videokort med dubbla utgångar, från en enda arbetsstation

• Fungerar med multimedia-program som till exempel 4K-video- och fotoredigering

• Använd flera datorer vid tillverkningslinjer

• Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer

• Utför högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design eller CAD-ritning

Funktioner

• Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer

• Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux

• Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar vid 60 Hz

• Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Audio Ja

KVM-portar 2

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp DisplayPort

Flera skärmar Yes

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Nej



Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal digital 
upplösning

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

Stödda upplösningar 1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

2560x1600

3840 x 2160 (4K)@ 60hz

Bredd-/höjdförhållande 16:9

Stöd för widescreen Ja

Maximalt antal 
användare

1

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

138000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 2 - DisplayPort (20-stifts)

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

2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Värdkontakter 4 - DisplayPort (20-stifts)

2 - USB B (4-stifts)



4 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - dator-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.9 in [100.0 mm]

Produktbredd 6.3 in [16.1 cm]

Produkthöjd 2.3 in [5.8 cm]

Produktdjup 3.9 in [100 mm]

Produktvikt 25.9 oz [734.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.8 in [24.9 cm]



Package Width 7.3 in [18.6 cm]

Package Height 3.8 in [97.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - KVM-switch

1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

4 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


