
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Produkt ID: SV431DVIUAQV

SV431DVIUAQV DVI KVM-switchen med 4 portar och fyrbildsvy låter dig kontrollera 4 system med en 
enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen.

DVI USB KVM:en har en inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar för anslutning av extra tillägg att dela 
och så har vi inkluderat de nödvändiga DVI- USB- och audiokablarna som behövs för en lösning som 
kan användas med en gång.

Med fyrbildsvyn har KVM-switchen en inbyggd fyrskärmssplitter för att ge flera 
bild-i-bild-visningslägen så att du kan övervaka vissa eller alla anslutna datorer på den primära 
konsolskärmen och samtidigt interagera med den aktiva datorn på den sekundära skärmen. Välj från:

• Fyrbildsvy: Visar alla 4 anslutna datorer samtidigt

• Picture-and-Picture (PAP): Visar den aktiva datorn på huvudvisningsområdet och 3 andra längs den 
högra sidan

• Bild i bild (PIP): Visar den aktiva datorn på huvudvisningsområdet och 1 annan i ett flyttbart 
PIP-fönster med justerbar storlek

• Helbild: Visar den aktiva datorn på båda konsolskärmarna

Applikationsdiagram

KVM-switchen har inbyggda knappar på framsidan för enkel växling mellan datorer, val av önskat 
visningsläge och åtkomst till KVM-menyn samt stöd för snabbkommandon och RS-232-kommandon, 
för flexibel kontroll.

För ännu mer mångsidighet kan du kedjekoppla upp till totalt 8 SV431DVIUAQV-enheter för kontroll 
över upp till 32 datorer med en enda uppsättning av tillägg.



Täcks av Startech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning

• Använd i testlabb, på supportavdelningar och i kontorsmiljöer där man måste kunna se flera system

• Perfekt för övervakning av flera PC-baserade säkerhetssystem samtidigt

Funktioner

• Flera visningslägen att välja från, inklusive: Fyrbildsvy, Picture-and-Picture, bild-i-bild och helbild

• Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200

• KVM-kablar medföljer (DVI/USB/audio)

• Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar

• Hyllmonterbar 1U-design

• Stöd för datorval via knapp på frampanel och snabbkommando

• Stöd för 3,5 mm stereo audio

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 1U

Audio Ja

KVM-portar 4

PC-gränssnitt USB



PC-videotyp DVI

Flera skärmar 2

Hyllmonterbar Ja

Medföljande kablar Ja

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Ja

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal digital 
upplösning

1920x1200

Maximalt antal 
användare

1

Maximalt antal 
överlappade datorer

32

Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på 
skärmen)

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 2 - DVI-I (29-stifts)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Värdkontakter 1 - DVI-I (29-stifts)

1 - USB B (4-stifts)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Övriga gränssnitt 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

2 - RJ-45



Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Indikatorer för datorval

4 - Indikatorer för visningsläge

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.8 A

Utspänning 12V DC

Utström 5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 60

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 17.2 in [43.8 cm]

Produktbredd 7.9 in [20.0 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 5.5 lb [2.5 kg]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 13.3 lb [6.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DVI USB KVM-switch med fyrbildsvy

4 - DVI-kablar

4 - USB-kablar A-B

4 - 3,5 mm audiokablar

1 - Uppgraderingskabel

2 - Fästen för hyllmontering

1 - Strömadapter

3 - Strömkablar (NA/UK/EU)

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


