4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling
Productcode: SV411KUSB

Met de SV411KUSB 4-poort USB KVM-switch met Audio en Bekabeling kunt u tot vier computers via
USB 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 USB-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 USB-KVM-switch is een passende oplossing voor vrijwel elke toepassing en ondersteunt
schermresoluties tot 4048 x 1536 evenals audio-omschakeling. De USB-KVM-switch wordt geleverd
met vier 2-in-1 VGA/USB-kabels van 120 cm, alles wat u nodig heeft voor een snelle installatie - een
complete, meteen te gebruiken KVM-oplossing.
Met de KVM-switch kunt u op betrouwbare en eenvoudige wijze meerdere computers bedienen met
één set randapparatuur. Het product wordt geleverd 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
• Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers, 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
• Inclusief kabels (120 cm)
• Volledig omschakelen inclusief de audio
• Maximum resolutie: 2048 x 1536
• Omschakeling: sneltoets, knopdruk

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Audio

Ja

KVM-poorten

4

Ondersteunde
platforms

USB

PC-videotype

VGA

Multi-monitor

1

Rack-monteerbaar

Nee

Inclusief kabels

Ja

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Nee

IP-controle

Nee

Hot-Key Selection

Ja

Prestaties

Maximale analoge
resoluties

2048 x 1536 pixels

Maximum aantal
gebruikers

1

Poortselectie-ondersteu Knopdruk en sneltoetsen
ning
Connector(en)
Console-aansluiting(en 3,5 mm mini-jack (3 standen)
)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen

3,5 mm mini-jack (3 standen)
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

4.0 ft [1.2 m]

Breedte product

3.7 in [95 mm]

Hoogte product

1.0 in [25 mm]

Diepte product

2.4 in [61 mm]

Gewicht product

6.7 oz [189 g]

Voeding

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

7.1 in [18 cm]

Package Height

5.7 in [14.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.1 lb [1.4 kg]

Meegeleverd

4-poort KVM-switch

Wat wordt er
meegeleverd

1,2m VGA USB KVM-kabel
1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic)
Driver-CD
Handleiding

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

