4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
Productcode: SV431TDVIUA

Met de SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI USB KVM switch kunt u vier pc's (elk met 3 DVI
video-uitgangen) met beeldschermen, 1 microfoon en één luidsprekerset, 1 toetsenbord en 1 muis
alsmede een extra USB 2.0-randapparaat zoals een externe harde schijf, thumbdrive, printer of
webcam, delen.
Met de Triple DVI KVM switch kunt u met een druk op de knop heen en weer schakelen tussen 4
multi-DVI pc's, terwijl u de professionele beeldkwaliteit behoudt op alle schermen met resoluties tot
1920x1200. De Triple DVI KVM switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0
randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten
systemen, zonder de dubbele kosten van randapparaten en met het gemak dat u data tussen pc's
kunt delen.
De SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI KVM switch wordt gedekt door de 3-jarige garantie en
gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB: Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen
digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle
pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindin
Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack
montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack
kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen vier
computers
• Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediaproductie
• Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
• Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de
aandelenhandel
• Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen
• Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
• Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
• Schakel audioapparaten onafhankelijk
• Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
• Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
• Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
• Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
• HDCP-compatibel

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Audio

Ja

KVM-poorten

4

Ondersteunde
platforms

USB

PC-videotype

DVI

Multi-monitor

Yes

Rack-monteerbaar

Optioneel

Inclusief kabels

Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee
Prestaties
Schermmenu &
sneltoetsen

Nee

DVI-ondersteuning

Ja

IP-controle

Nee

Hot-Key Selection

Ja

Maximale digitale
resoluties

1920x1200

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Automatisch scannen

3, 8, 15 & 30 seconden

Maximum aantal
gebruikers

1

Poortselectie-onderste Knopdruk en sneltoetsen
uning
MTBF

156000 uur

Console-aansluiting(e
n)

DVI-I (29-polig)

Connector(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0
3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen

DVI-I (29-polig)
USB B (4-polig)
3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Notitie

Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt
hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het
is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor
alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.

LED-indicatoren

Oranje - PC online

Indicatoren

Groen - PC actief
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.8A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

18

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. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Breedte product

8.6 in [21.9 cm]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Hoogte product

3.2 in [81 mm]

Diepte product

5.4 in [13.7 cm]

Gewicht product

3.3 lb [1.5 kg]

Package Length

11.7 in [29.7 cm]

Package Width

10.7 in [27.2 cm]

Package Height

4.3 in [10.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.9 lb [2.2 kg]

Meegeleverd

4-poort 3x monitor KVM-switch

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

Rubberen voetjes
Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Handleiding

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

