
4-Poort PS/2 KVM-switch Set met Kabels Zwart

Productcode: SV411K

Met de SV411K 4-poort PS/2 KVM-switch met Kabels kunt u vier computers bedienen met behulp van 
één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het 
apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is 
ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van 
de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De KVM-switch maakt een betrouwbare en gemakkelijke bediening mogelijk van meerdere computers 
vanaf een enkele console, ondersteunt videoresoluties tot 2048 x 1536 en wordt geleverd met 
3-in-1-bekabeling (PS/2 en video) voor een complete, kant-en-klare KVM-oplossing.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen



• Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor

• Ideaal voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, videobewerking en computerliefhebbers

• Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, 
toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

• Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek 
meerdere systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

• De meegeleverde, unieke 3-in-1-kabels zorgen ervoor dat de toetsenbord- en muisstekkers niet los 
kunnen raken

• Ondersteunt PS/2-toetsenbord- en muis-emulatie voor het foutvrij opstarten van de pc

• Alle kabels worden aangesloten aan de achterzijde voor een veilige en nette verbinding

• Toetsenbord en muis zijn hot-swappable zonder hiervoor de KVM-switch of the pc uit te hoeven 
zetten

• Ondersteunt MS IntelliMouse (Pro), Explorer, Optical muizen

• Auto Scan Interval: 3, 8, 15, 30 seconden

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Nee

KVM-poorten 4

Ondersteunde 
platforms

PS/2

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties



Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning Nee

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale kabellengte 2 x 1,2m en

 2 x 1,8m meegeleverd

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1440

Maximum aantal 
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 144000  uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Hostaansluitingen 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Voeding

Voedingsbron Niet meegeleverd (niet vereist voor 
standaardapplicaties)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -5 to 50 (23°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10 to 60 (14°F to 140°F)

Vochtigheid 0% tot 80%

Fysieke 



eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 7.3 in [18.5 cm]

Breedte product 3.4 in [8.6 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.2 cm]

Gewicht product 11.6 oz [328.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 7.2 in [18.4 cm]

Package Height 3.7 in [9.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.8 lb [1.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-poort Compacte KVM-switch

4 - KVM-kabels

1 - Set rubberen voetjes

1 - Handleiding

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


