Svart PS/2 KVM-switch-paket med 4 portar och kablar
Produkt ID: SV411K

Den svarta SV411K PS/2 KVM-switch-satsen med 4 portar gör det möjligt att kontrollera fyra datorer
genom att använda ett tangentbord, en mus och en VGA-skärm och har både genvägar och drift via
tryckknappar på frampanelen för att enkelt kunna byta mellan anslutna datorer.
KVM-switchen är framtagen för att integreras utan problem i alla typer av miljöer. Den har en liten
design (ungefär lika stor som en kortlek) och den drar ström från anslutna datorer vilket gör att den
inte behöver en extern strömkälla.
Den levererar pålitlig och praktisk kontroll över flera datorer från en enda arbetsstation. KVM-switchen
stödjer videoupplösningar upp till 2048 x 1536 och inkluderar en 3-i-1 (PS/2 och video) kablar för att
ge en komplett och innovativ lösning.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Kontrollera 4 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
• Perfekt för teletjänstcentraler, kundtjänst, utbildningsmiljöer, videoredigering och för PC-entusiaster
• Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för
flera skärmar, tangentbord och möss
• Multipla systemkontroller för enkla arbetsstationer för användare vilket ökar användarnas

produktivitet på kontoret

Funktioner
• De medföljande och unika 3-i-1-kablar förhindrar att tangentbordets och musens kontakter lossnar
• Stödjer PS/2 tangentbord och musemulation för att kunna starta PC:n utan problem
• Alla kablar ansluts till baksidan för en mer säker och prydlig anslutning
• Tangentbordet och musen kan bytas ut under drift utan att behöva stänga av KVM eller PC-datorn
• Stödjer M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, optiska möss
• AutoScan-intervaller: 3, 8, 15, 30 sekunder

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Audio

Nej

KVM-portar

4

PC-gränssnitt

PS/2

PC-videotyp

VGA

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Medföljande kablar

Ja

Kedjekoppling

Nej

Skärmvisning (OSD) &
stöd för
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd

Nej

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Ja

Prestanda

Maximal kabellängd

2 x 1,2 m och
2 x 1,8 m inkluderat

Maximal analog
upplösning

1920 x 1440

Maximalt antal
användare

1

Stöd för portval

Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel
(MTBF)

144000 hours

Konsolgränssnitt

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

Kontakt(er)

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

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

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Power Source

Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

7.3 in [18.5 cm]

Produktbredd

3.4 in [86 mm]

Produkthöjd

0.9 in [22 mm]

Produktvikt

11.6 oz [328 g]

Package Length

9.3 in [23.7 cm]

Package Width

7.2 in [18.4 cm]

Mjukvara

Ström

Utseende

Förpackning

Package Height

3.7 in [94 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 lb [1.3 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Kompakt KVM-switch med 4 portar
KVM-kablar
En sats gummifötter
Instruktionsbok

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

