
KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server

Produkt ID: SV231USBLC

Denna USB-akutvagnsadapter med 2 portar ger dig KVM-kontroll över dina servrar, direkt från din 
bärbara dator. Det är en praktisk lösning för rutindiagnostik, underhåll och uppdateringar för 
småskaliga serverapplikationer så att du får full konsoltillgång till servrar i små utrymmen eller 
överbelastade serverhyllor. Den är dessutom perfekt för miljöer där en fixerad installation av en 
konsolserver inte är möjlig, till exempel i en servergarderob eller väggmonterad serverhylla.

USB-akutvagnsadaptern är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att få åtkomst till och kontrollera dina 
servrar. Att installera denna lättanvända adapter innebär att du slipper köra runt en konventionell 
akutvagn för serverrum, till endast en bråkdel av kostnaden av en hyllmonterad LCD-konsol.

Istället för kostnaden av en dedicerad hyllkonsol, eller bekymret med en akutvagn i full storlek kan du 
ge flera användningsområden till din bärbara dator och spara din IT-budget genom att använda 
utrustningen som du redan har.

Med hjälp av den medföljande mjukvaran kan adaptern göra saker som vanliga KVM-enheter inte kan. 
Mjukvaran har ett robust och flexibelt gränssnitt som visar dig dina servrar på en hel skärm på en 
bärbar dator, utan skrollningslister, och låter dig minska visningsfönstret så att du kan arbeta på din 
bärbara dator och dina servrar samtidigt och maximera din produktivitet.

Mjukvaran stöder dessutom filöverföringar mellan din bärbara dator och dina servrar vilket är perfekt 
för uppdateringar och patcher av servermjukvaran. Adapterns mjukvara stöder dessutom 
videoinspelning så att du kan spela in din aktivitet på servrarna som video som du senare kan 
använda i verifikations- eller instruktionssyften.

USB-akutvagnen är enkel att installera med hjälp av de medföljande monteringsfästena och 2-i-1 
USB- och VGA-kablarna. Att installera den medföljande mjukvaran på din bärbar dator är också enkelt 
med hjälp av den förladdade USB-nyckeln.

SV231USBLC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

        

         

     

Användning

• Få åtkomst till dina servrar med hjälp av din bärbara dator för att slippa kostnaden av en 
hyllmonterad konsol

• Få full konsolåtkomst till servrar i små utrymmen eller överbelastade serverhyllor där en fixerad 
konsol inte är möjlig, som till exempel i en servergarderob eller i en väggmonterad serverhylla

• Skapa instruktionsvideor eller för register över dina serveraktiviteter med hjälp av skärmdumpar 
som du tagit från dina servrar

Funktioner

• Spara kostnader med en innovativ design som använder dina bärbara dator som en KVM-konsol med 
2 portar

• Problemfri serveråtkomst med 2 portar samt intuitiv design och mjukvara

• Intuitiv mjukvara medföljer för filöverföringar bärbar dator till server och för att ta skärmdumpar

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

• Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Audio Nej

KVM-portar 2



PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

IP-kontroll Nej

Maximal analog 
upplösning

1920x1200 @ 60Hz

Maximalt antal 
användare

1

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 1 - USB Mini-B (5-stifts)

Värdkontakter 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

2 - USB B (4-stifts)

Övriga gränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 
2022

 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x to 4.11 (LTS Versions only)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. If you're interfacing with a Linux device, this adapter is 
only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S 
English configuration

Indikatorer



LED-indikatorer 1 - LED för aktivitet på port 1

1 - LED för aktivitet på port 2

1 - LED för konsolaktivitet och länk

1 - LED för tangentbord-/musaktivitet och länk

1 - Värd/server videolänk (VGA)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.75 A

Utspänning 5 DC

Utström 3 A

Kontakttyp N

Strömförbrukning 15

Miljö

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

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabellängd 16.4 in [416 mm]

Produktlängd 7.7 in [19.5 cm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]



Produktdjup 10.2 in [260 mm]

Produktvikt 12.9 oz [365 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.8 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.2 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - bärbar dator till KVM-konsoladapter med 2 portar

2 - Monteringsfästen

2 - 2-i-1 USB- och VGA-kablar - 1,8 m

1 - USB A till Mini B-kabel

1 - USB programnyckel

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Snabbinstallationsguide

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


