
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Productcode: SV231DVIUAHR

De SV231DVIUAHR 2-poorts High Resolution Dual-Link DVI USB KVM switch biedt eenvoudige, maar 
uitgebreide besturing van 2 direct aangesloten computers, alsmede audioswitching en ondersteuning 
van applicaties met hoge resolutie (ondersteunt resoluties hoger dan 1080p: 2560x1600 bij 60 Hz, tot 
3840 x 2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties), waardoor het een uitstekende KVM-schakeloplossing 
in die perfect kan worden geïntegreerd in veeleisende beeldvormings-, medische en 
multimedia-omgevingen.

Deze 2-poorts DVI USB KVM switch is compatibel met alle door USB ondersteunde besturingssystemen 
en heeft een ingebouwde USB 2.0 hub waardoor u (max. 2) aanvullende high-speed USB-apparaten 
tussen uw computers kunt delen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Ontworpen voor grote schermen en schermen met hoge resolutie zoals multimediaschermen, 



aandelenschermen op beurzen en medische schermen

• Ideaal voor gebruik met desktopcomputers, werkstations en servers op beeldschermen met 
ultra-hoge resolutie

• Zeer geschikt voor televisie- en grafische productiestudio's waar scherpe, verliesvrije digitale 
beelden van cruciaal belang zijn

• Voor het delen van snelle gaming-computers en USB-apparaten thuis

Eigenschappen

• Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2560x1600 bij 60Hz - ondersteuning voor hogere 
resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties

• Computerselectie per drukknop op het voorpaneel of met sneltoetsen

• Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u drie high-speed USB-apparaten delen tussen computers

• Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid

• Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen

• HDCP-compatibel

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

2560x1600 @ 60Hz

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt 
door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. 
Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC



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% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 6.3 in [15.9 cm]

Breedte product 3.9 in [10.0 cm]

Hoogte product 1.6 in [4.0 cm]

Gewicht product 1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.8 in [25.0 cm]

Package Width 7.3 in [18.6 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort DVI USB KVM-switch

1 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor 
NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt 
voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in 
Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

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


