
4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz

Productcode: SV431DPU3A2

Met deze 4-poorts USB 3.0 DisplayPort KVM-switch kunt u vier DisplayPort (DP) computers bedienen 
met één beeldscherm, toetsenbord en  muis. De KVM heeft ook een 3,5 mm audio en een 
geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub.

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub, los van uw HID-toetsenbord en 
-muis, zodat u USB randapparaten kunt delen met elke aangesloten computer en de kosten van 
afzonderlijke apparatuur kunt voorkomen. De USB 3.0 hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten 
automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u de ergernis bespaart blijft van het continu 
loskoppelen en weer aansluiten van uw randapparaten.

Met ondersteuning van USB 3.0 kunt u dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps bereiken, voor een 
gegarandeerd vlekkeloze prestatie van uw USB randapparaten - perfect voor de snelle overdracht van 
data naar externe USB 3.0 schijven.

Met ondersteuning van resoluties tot Ultra HD 4K bij 30 Hz, kan deze 4-poorts DisplayPort KVM switch 
gemakkelijk grote DP-schermen aansturen, een ideale oplossing dus voor grafische toepassingen die 
high-resolution video-ondersteuning vereisen.

De KVM switch heeft aanvullende 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt 
delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, 
samen met 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, 
waardoor deze KVM perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of 
-bewerking.

De SV431DPU3A2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



        

Toepassingen

• Bedien vier DisplayPort USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)

• Voer Ultra HD multimedia toepassingen uit zoals grafisch ontwerp of CAD- en CAM-projecten

• Deel USB 3.0 randapparaten met vier computers

Eigenschappen

• Deel randapparaten eenvoudig met de geïntegreerde USB 3.0 hub

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties

• Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning

• Geen software of drivers nodig

• Onafhankelijke HID-toetsenbord- en muispoorten

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Ja

KVM-poorten 4

Ondersteunde 
platforms

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

PC-videotype DisplayPort

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Optioneel

Inclusief kabels Nee

Industriestandaarden HDCP 2.2



Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale kabellengte 32.8 ft [10 m]

Maximale digitale 
resoluties

3840x2160 @ 30 Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 2-kanaals stereo ondersteund

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 143000  uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

1 - DisplayPort (20-polig)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Hostaansluitingen 4 - DisplayPort (20-polig)

4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Andere aansluiting(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Over videoadapters<br/> Als u een videoadapter voor 
deze KVM switch gebruikt, moet u een actieve 
videoadapter gebruiken. Bij een passieve videoadapter 
kan de prestatie verminderen.<br/> Controleer bij de 
fabrikant om te zien of de videoadapter die u wilt 



gebruiken, een actieve adapter is.

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - poortselectie/link LED's

1 - Voeding-LED

Voeding

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5 A

Stekkertype M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 8.7 in [22 cm]

Breedte product 5.1 in [13 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.3 cm]

Gewicht product 2.3 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.7 in [29.7 cm]

Package Width 9.6 in [24.4 cm]

Package Height 3.3 in [85 mm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch

4 - Rubberen voetjes

1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

1 - Verkorte handleiding

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


