
2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4k

Productcode: SV231MDPU2

Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort™ (mDP) werkstation delen met twee 
computersystemen, waardoor u een mDP-scherm, toetsenbord en muis, plus een extra 
USB-randapparaat, kunt bedienen. Door ondersteuning van mDP is deze KVM switch de perfecte 
accessoire voor uw Mac-werkstation.

Om de compatibiliteit met uw systeem te garanderen, werd deze KVM switch grondig getest met de 
populairste platforms inclusief Windows®-, Linux®- en Mac-computers. Omdat de switch wordt 
gevoed via uw USB-randapparaten, hebt u geen externe voedingsadapter nodig.

Met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz zult u verbaasd staan over hoe deze Mini 
DisplayPort KVM switch uw grafisch intensieve content probleemloos beheert. Met vier keer de 
resolutie van high-definition 1080p vormt de lossless prestatie van deze switch de ideale oplossing 
voor grafisch intensieve applicaties zoals CAD / CAM design, grafisch ontwerp of beeldvorming in de 
gezondheidszorg (MRI, radiologie diagnoses etc.).

Bovendien ondersteunt de KVM switch 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor 
applicaties thuis, op kantoor of in andere werkomgevingen.

Deze KVM switch is voorzien van Mini DisplayPort met 7.1 digitale audio plus een 3-poorts USB hub 
voor uw toetsenbord, muis en een extra USB-randapparaat, waardoor deze switch bij uitstek geschikt 
is voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde werkstation - ideaal voor serverbediening en 
eenvoudiger toegang tot meerdere computersystemen.

Deze 2-poorts KVM switch biedt moeiteloze bediening met hardware- en software-omschakeling, en 
biedt zo een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten 
computer. Met de meegeleverde omschakelsoftware kunt u direct schakelen met behulp van een 
intuïtieve video-interface. Hotkey-bediening is ook beschikbaar bij gebruik van Windows-computers, 
plus de switch heeft een gemakkelijk toegankelijke omschakelknop aan de voorkant.

De SV231MDPU2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 



ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Bedien twee computersystemen vanaf slechts één werkstation

• Bekijk de videoweergave met hoge resolutie op medische en gezondheidszorgapparatuur zoals MRI- 
en röntgenapparaten

• Bewerk video met hoge resolutie met de KVM switch

• Bekijk de videoweergave van satelliettopografische apparatuur met de consolebediening

Eigenschappen

• Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K

• Maximale productiviteit met toegang tot meerdere systemen

• Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen (hotkeys worden alleen in Windows 
ondersteund)

• 7.1 digitale audio-ondersteuning

• Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur

• Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160 @ 30 Hz

• Geen drivers of software nodig

• Ondersteunt DDC2B monitordetectie

• Geschikt voor DisplayPort-, HDMI- en DVI-adapters



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Nee

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype Mini DisplayPort

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Ja

Industriestandaarden HDCP 2.2

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

Video Revision DisplayPort 1.2

DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale 
resoluties

4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and 
display required) - MST

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 digitale audio (afhankelijk van de ondersteunde 
schermen en videobronnen)

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen



Algemene specificaties Voor weergave van de maximale resolutie van 4K bij 60 
Hz zijn een videobron en scherm nodig die deze 
resolutie ondersteunen.

 Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund 
bij gebruik van Windows-computers.

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

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

Hostaansluitingen 2 - Mini-DisplayPort (20-polig)

2 - USB B (4-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Poort 1 actieve LED

1 - Poort 2 actieve LED

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

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

Kabellengte 3.9 ft [1.2 m]

Lengte product 7.0 in [17.7 cm]

Breedte product 3.2 in [82 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 12.1 oz [342 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.5 in [19 cm]

Package Width 9.6 in [24.3 cm]

Package Height 2.9 in [74 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

29.8 oz [845 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts mDP KVM switch

2 - 1,2 m Mini DisplayPort KVM-kabels

1 - Verkorte handleiding

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


