
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Productcode: SV431DVIUAQV

Met de SV431DVIUAQV 4-poorts DVI KVM switch met Quad-View weergave kunt u 4 systemen 
bedienen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere 
Picture-in-Picture weergavemodi.

De DVI USB KVM heeft een geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub voor het aansluiten c.q. delen van 
aanvullende randapparaten; daarnaast worden de noodzakelijke DVI-, USB- en audiokabels voor een 
gebruiksklare oplossing meegeleverd.

De Quad-View functie integreert een quad screen splitter in de KVM switch en biedt zo diverse 
picture-in-picture weergavemodi zodat u sommige of alle aangesloten pc's op het primaire 
consolescherm in de gaten kunt houden, terwijl u de actieve pc op het tweede scherm kunt bedienen. 
Kies uit:

• Quad-View: geeft alle 4 aangesloten pc's tegelijkertijd weer

• Picture-and-Picture (PAP): geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en de drie anderen aan de 
rechterkant

• Picture-in-Picture (PIP): geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en 1 andere op een 
verplaatsbaar en schaalbaar PIP-scherm

• Full-View: geeft de actieve pc op beide consoleschermen weer

Applicatiediagram

De KVM switch is voorzien van drukknoppen in het frontpaneel om eenvoudig tussen pc's te 
schakelen, uw gewenste weergavemodus te kiezen en het KVM-menu te openen, plus ondersteuning 
van sneltoetsen en RS-232 commando's, voor flexibele bediening.

Voor nog meer veelzijdigheid kunt u in total 8 SV431DVIUAQV units met een daisy chain op elkaar 



aansluiten, zodat u max. 32 pc's met slechts één set randapparatuur kunt bedienen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Geschikt voor testlaboratoria, helpdesks en kantooromgevingen waar diverse systemen zichtbaar 
moeten zijn

• Perfect voor het tegelijkertijd controleren van meerdere op pc gebaseerde beveiligingssystemen

Eigenschappen

• Keuze uit diverse weergavemodi, inclusief: Quad-View, PAP, PIP en Full-View

• Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200

• Inclusief KVM-kabels (DVI / USB / Audio)

• Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub

• 1U Rack monteerbaar design

• Drukknop in frontpaneel en ondersteuning van computerselectie met sneltoetsen

• 3,5 mm stereo-/audio-ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Audio Ja



KVM-poorten 4

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype DVI

Multi-monitor 2

Rack-monteerbaar Ja

Inclusief kabels Ja

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Ja

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200

Maximum aantal 
gebruikers

1

Max. op elkaar 
aansluitbare computers

32

Poortselectie-ondersteu
ning

Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen 
Display)

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - DVI-I (29-polig)

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

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

Hostaansluitingen 1 - DVI-I (29-polig)

1 - USB B (4-polig)

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



Andere aansluiting(en) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

2 - RJ-45

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - PC-keuzeindicators

4 - Weergavemodusindicators

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.8 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 60

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 17.2 in [43.8 cm]

Breedte product 7.9 in [20.0 cm]



Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 5.5 lb [2.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.8 in [50.2 cm]

Package Width 16.5 in [41.9 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

13.3 lb [6.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI USB Quad View KVM switch

4 - DVI-kabels

4 - USB A-B-kabels

4 - 3,5 mm audiokabels

1 - Upgrade kabel

2 - Rack montagebeugels

1 - Voedingsadapter

3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU)

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


