
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV231DVIUA

SV231DVIUA DVI USB KVM-switchen med 2 portar låter dig kontrollera två DVI-kapabla datorer med 
USB från en enda skärm och uppsättning av tillägg (tangentbord, mus och högtalare) samt två extra 
USB-tillägg anslutna genom portarna på den inbyggda USB-hubben.

DVI KVM-switchen växlas enkelt med ett knapptryck på frontpanelen eller genvägskommandon, stöder 
höga upplösningar (1920x1200) och är perfekt för kontroll över högpresterande system. 
KVM-switchen är idealisk för multimedia-applikationer och stöder audio- och mikrofonväxling, 
antingen individuellt eller samtidigt som du växlar mellan datorer för KVM-kontroll.

DVI USB KVM:en har även en integrerad USB 2.0-hubb som låter dig dela USB-tillägg som om de var 
anslutna direkt till sekundärdatorn.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning



• Kontrollera två multimedia-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och 
två skärmar)

• Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på 
kontoret

• Integrerad USB 2.0-hubb och mikrofon/audio-portar ger användaren full multimedia-kontroll över 
två datorer och möjlighet att dela USB-tillägg i hemmakontoret

Funktioner

• Inbyggd USB 2.0-hubb

• Enkelt val av dator med genvägskommandon och knappar på frontpanelen

• Konsolanslutningar till USB-tangentbord och-mus

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

• Varken programvara eller drivrutiner behövs

• Stöd för mikrofon och audio i stereo

• Individuellt/samtidigt val av audiokanal och datorport

• HDCP-kompatibel

• Operativsystemsoberoende

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Audio Ja

KVM-portar 2

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp DVI

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Nej



Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd Ja

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1200 @60/70 Hz

Maximalt antal 
användare

1

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

126397 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)

Värdkontakter 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)

2 - DVI-I (29-stifts)

2 - USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

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 0%~80%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 6.3 in [16 cm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4 cm]

Produktvikt 22.9 oz [650 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.4 in [18.7 cm]

Package Width 9.5 in [24.2 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB KVM-switch med 2 portar

1 - Paket, gummifötter

1 - Universell strömadapter (US/UK/EU)



1 - Användarhandbok

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


