USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar
Produkt ID: SV231DVIUDDM

SV231DVIUDDM USB DVI KVM-switchen med 2 portar gör att du kan kontrollera 2 DVI- och
USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning med högupplösta
DVI-upplösningar på upp till 1920x1200.
De medföljande KVM-kablarna tillhandahåller en lösning som kan användas direkt, USB Dynamic
Device Mapping (DDM) reducerar fördröjningen vid växling och Display Data Channel (DDC) förbättrar
kompatibiliteten med din anslutna skärm och indataenheter.
För nästa nivå inom KVM-prestanda integrerar denna DVI KVM-switch dual core-dedicerade körningar
per kanal och innovativ USB DDM-teknik som gör det möjligt att snabbt växla mellan anslutna datorer
med nästan ingen fördröjning. DDM upprätthåller en konstant kommunikationskanal mellan dina
USB-tillägg och anslutna system för att undvika tiden det tar för systemen att känna av enheterna
igen vid växling.
För ännu snabbare växling har KVM:en dessutom en All-time Display Data Channel-teknik (full DDC)
för att upprätthålla skärmigenkänning mellan anslutna system, en enkel knapp för val av
snabbkommando och en inbyggd USB-hubb med 2 portar som låter dig dela kringutrustning.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Styr 2 USB-kapabla datorer med en enda uppsättning av tangentbord, mus och DVI-skärm

• Använd för callcenters, supportavdelningar, utbildning och hemmakontor för att kontrollera flera
system
• Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-tillämpningar och industrier som
använder CAD/CAM

Funktioner
• USB DDM-teknik och Dual Core-design för växling utan fördröjning
• Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200
• Stöder DDC copy och emulering till alla portar
• Två KVM-kablar (USB/DVI) på 1,8 m medföljer
• Integrerad 2 portars USB 2.0-hubb
• Snabbkommandon med ett knapptryck och knappar på frampanelen för att välja dator
• Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Audio

Nej

KVM-portar

2

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

DVI

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Medföljande kablar

Ja

Kedjekoppling

Nej

Skärmvisning (OSD) &
stöd för
snabbtangenter

Nej

Prestanda

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Ja

Maximal digital
upplösning

1920x1200

Maximalt antal
användare

1

Stöd för portval

Tryckknapp och genvägskommandon

Konsolgränssnitt

DVI-I (29-stifts)

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter

USB B (4-stifts)
DVI-I (29-stifts)

Övriga gränssnitt

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
RJ-45

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Indikatorer för datorval

Indikatorer

Indikatorer för val av snabbkommando
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.4A

Utspänning

5 DC

Utström

2.0A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

10

Drifttemperatur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur

-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

Luftfuktighet

0~80 % RH (icke-kondenserande)

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

6.5 in [16.5 cm]

Produktbredd

3.0 in [76 mm]

Produkthöjd

1.7 in [44 mm]

Produktvikt

18.7 oz [530 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

13.8 in [35 cm]

Package Width

10.0 in [25.4 cm]

Package Height

2.7 in [69 mm]

Miljö

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 4.0 lb [1.8 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

KVM-switch
1,8 m USB DVI-D KVM-kablar
Kabel för uppgradering av inbyggd programvara
Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om
du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
Instruktionsbok

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

