
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Produkt ID: SV431DVGAU2A

Denna USB KVM låter dig ansluta fyra datorer, var och en med dubbla VGA-utgångar, till en 
arbetsstation med dubbla skärmar. Du kan växla arbetsstationen mellan varje dator, samt två extra 
USB-tillägg och 3,5 mm högtalare & mikrofon.

Med stöd för två VGA-videoingångar och fyra olika datorer maximerar denna KVM-switch 
produktiviteten. Du får inte bara åtkomst till flera datorer, du kan dessutom använda två VGA-skärmar 
på varje dator och strömma oberoende innehåll till varje skärm, vilket ger dig friheten att multitaska 
och öka din produktivitet. VGA-portarna stöder upplösningar på upp till 1920x1200 för maximal 
skärmyta.

Denna KVM-switch har dubbel video, stöd för tangentbord och mus samt en USB-hubb med 2 portar 
för extra tillägg och är därför perfekt för att få åtkomst till fyra separata system från samma 
arbetsstation. Stödet för din arbetsstation plus två extra tillägg gör denna KVM idealisk för 
serverkontroll och förenklar åtkomst till flera datorsystem.

Denna KVM med 4 portar garanterar enkel användning med intuitiva genvägskommandon. Den är en 
enkel men ändå omfattande lösning för att växla mellan varje ansluten dator och stöder även manuell 
användning med hjälp av de lättanvända knapparna på switchens framsida.

SV431DVGAU2A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste 
(säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Kontrollera fyra datorer, var och en med dubbla videokort, för att öka din produktivitet på kontoret

• Arbeta med multimedia-program som till exempel video- & fotoredigering

• Använd flera datorer vid tillverkningslinjer

• Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer

Funktioner

• Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer

• Problemfri användning med växling via genvägskommandon och knapp

• Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

• Stöd för 3,5 mm högtalare- och mikrofon-konsol

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Audio Ja

KVM-portar 4

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 2

Hyllmonterbar Valfri

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Nej



Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200

Stödda upplösningar up to 1920 x 1200

Maximalt antal 
användare

1

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

145000 hours

Kontakt(er)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

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

Värdkontakter 8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

8 - 3.5 mm minijack (3-polig)

4 - USB B (4-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Indikatorer för datorval

4 - Grön - Dator identifierad

1 - Grön - ström

4 - Röd - Dator-indikator

Ström



Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.8A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 18

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 8.7 in [22.0 cm]

Produktbredd 5.3 in [13.5 cm]

Produkthöjd 2.4 in [6.0 cm]

Produktdjup 5.1 in [130 mm]

Produktvikt 2.7 lb [1.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]



Fraktvikt (förpackning) 3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dubbel VGA USB KVM-switch

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

1 - Instruktionsbok

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


