2 poorts DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz
Productcode: SV231DPU34K

Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van
twee aangesloten computers.
De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. De switch bestuurt één groot
scherm bij de volledige 4K resolutie of, met behulp van een MST adapter, kan diverse DisplayPort
multi-display configuraties van in totaal 4K aansturen, wanneer u de beeldruimte wilt maximaliseren.
Met ondersteuning van digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm
stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.
Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met
aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van
dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.
Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux
besturingssystemen.
Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de
auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een
bromtoon de wisseling bevestigt.
StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde
producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van
extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze 2-poorts DisplayPort KVM switch wordt gedekt door
een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• High-resolution medische beeldvorming
• Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
• Multimedia design en productie

Eigenschappen
• Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
• Verhoog uw productiviteit met aansluitpoorten voor 2 HD multimedia computers
• Geniet van hoogwaardige beeldkwaliteit met 4K resoluties bij 60 Hz
• Elimineert de noodzaak om extra apparatuur te kopen met geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub
• Garandeert volledige audiocompatibiliteit met digitale en aparte 3,5 mm audio-ondersteuning

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Audio

Ja

KVM-poorten

2

Ondersteunde
platforms

USB 3.0

PC-videotype

DisplayPort

Multi-monitor

1

Inclusief kabels

Nee

Industriestandaarden

USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2

Op elkaar aansluitbaar Nee
Prestaties
Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Nee

IP-controle

Nee

Hot-Key Selection

Ja

Maximale digitale
resoluties

3840x2160 bij 60 Hz

Ondersteunde
resoluties

1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080
(High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600,
3840x2160 (Ultra HD 4K),

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

2-kanaals stereo

Maximum aantal
gebruikers

1

Poortselectie-onderste Knopdruk en sneltoetsen
uning
MTBF

60001 uur

Console-aansluiting(e
n)

USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

Connector(en)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
DisplayPort (20-polig)
3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen

DisplayPort (20-polig)
3,5 mm mini-jack (3 standen)
USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Indicatoren
LED-indicatoren

Groen
Rood

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.6A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

18 W

Bedrijfstemperatuur

0 ~ 40

Opslagtemperatuur

-10 ~ 60

Vochtigheid

0% - 80%

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

3.9 in [100.0 mm]

Breedte product

6.3 in [16.0 cm]

Hoogte product

1.6 in [40.0 mm]

Gewicht product

2.3 lb [1.0 kg]

Package Length

9.4 in [23.8 cm]

Package Width

7.4 in [18.9 cm]

Package Height

3.6 in [91.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.3 lb [1.0 kg]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

KVM-switch
universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
Rubberen voetjes
verkorte handleiding

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

