
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231DVIUA

Met de SV231DVIUA 2-poort DVI USB KVM-switch kunt u twee computers met USB en DVI bedienen 
vanaf een enkele console van monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers, plus twee extra 
USB-apparaten via de ingebouwde USB-poorten.De DVI KVM-switch kan worden bediend per knopdruk 
op het voorpaneel and via handige sneltoetsen, ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is 
perfect voor het bedienen van geavanceerde systemen. Dezet KVM-switch is ideaal voor 
multimediatoepassingen met ondersteuning voor het meeschakelen van audio- en microfoonsignalen, 
afzonderlijk of tegelijkertijd, bij het schakelen tussen computers.De DVI USB KVM-switch is ook 
voorzien van een geïntegreerde USB 2.0-hub, waarmee u USB-apparaten kunt delen alsof ze 
rechtstreeks zijn aangesloten op de computers.Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Bedien twee multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en twee 
monitoren)



• De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek 
twee systemen kunnen worden bediend

• Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon/audiopoorten heeft u volledige 
multimediacontrole over twee computers en kunt u in een thuiskantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

• Ingebouwde USB 2.0-hub

• Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen

• Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

• Geen software of drivers nodig

• Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon

• Onafhankelijke/simultane audiokanaal- en pc-poortkeuze

• HDCP-compatibel

• Onafhankelijk van besturingssysteem

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Audio Ja

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype DVI

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties



Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning Ja

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1200 @60/70 Hz

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 126397  uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - DVI-I (29-polig)

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

Hostaansluitingen 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - DVI-I (29-polig)

2 - USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 12V DC

Ingangsstroom 0.8A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5A



Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0%~80%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 6.3 in [16 cm]

Breedte product 3.9 in [10 cm]

Hoogte product 1.6 in [4 cm]

Gewicht product 22.9 oz [650 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.4 in [18.7 cm]

Package Width 9.5 in [24.2 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort DVI KVM-switch

1 - Zakje met rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)



1 - Handleiding

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


