DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb
Produkt ID: SV431TDVIUA

Med SV431TDVIUA 3-skärms DVI USB KVM-switch med fyra portar kan 4 PC-datorer (med 3
DVI-videouttag) dela skärmar, 1 mikrofon och en uppsättning högtalare, ett tangentbord och en mus,
så väl som ytterligare ett USB 2.0-tillägg som en extern hårddisk, USB-minne, skrivare eller
webbkamera.
Med den tredubbla DVI KVM-switchen kan du växla fram och till baka mellan fyra multi-DVI
PC-datorer med bara ett knapptryck, samtidigt som videokvaliteten bibehålls på alla skärmar med
upplösningar på upp till 1920x1200. Den tredubbla DVI KVM-switchen har även en integrerad
USB-hubbport som gör att USB 2.0-tillägg kan kopplas till systemet vilket gör att du slipper utgifterna
för att köpa dubbel utrustning eftersom du kan dela lagrad data mellan datorerna.
SV431TDVIUA tre skärmars DVI KVM-switch med fyra portar täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och
gratis livstidsgaranti på teknisk support.
OBS! Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single
link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till
alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar.
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
• Växla mellan tre skärmar, mus, tangentbord, högtalare, mikrofon och ett USB-tillägg mellan fyra

PC-datorer
• Applikationer för grafisk formgivning och multimediaproduktion
• Perfekt för CAD-/CAM-operatörer som använder flera skärmar
• Finans/bank och börsarbetsstationer med flera skärmar
• Hög upplöst medicinsk bildbehandling med flera skärmar

Funktioner
• Växla 3 skärmar och kringutrustning mellan 4 datorer
• Med stöd för HD-DVI-upplösningar upp till 1920x1200 på tre skärmar
• Växla audioenheter individuellt
• Med frontpanelsknappar och genvägskommandon för val av dator
• Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
• Chassi helt i metall för lång hållbarhet
• Hubbport med stöd för USB 2.0-enheter med hög hastighet
• HDCP-kompatibel

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

Audio

Ja

KVM-portar

4

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

DVI

Flera skärmar

Yes

Hyllmonterbar

Valfri

Medföljande kablar

Nej

Kedjekoppling

Nej

Prestanda
Skärmvisning (OSD) &
stöd för
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd

Ja

IP-kontroll

Nej

Hot-Key Selection

Ja

Maximal digital
upplösning

1920x1200

Stöd för widescreen

Ja

Auto Scan

3, 8, 15 & 30 sekunder

Maximalt antal
användare

1

Stöd för portval

Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel
(MTBF)

156000 hours

Konsolgränssnitt

3.5 mm minijack (3-polig)

Kontakt(er)

DVI-I (29-stifts)
USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter

3.5 mm minijack (3-polig)
DVI-I (29-stifts)
USB B (4-stifts)

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Obs.

Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder
KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast
digital). När det är möjligt rekommenderar vi att
använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och

Särskilda
anmärkningar/krav

KVM till enhetsanslutningar.
Indikatorer
LED-indikatorer

Orange - dator online
Grön - aktiv PC

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

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet

0~80 % RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktbredd

8.6 in [21.9 cm]

Produkthöjd

3.2 in [81 mm]

Produktdjup

5.4 in [13.7 cm]

Produktvikt

3.3 lb [1.5 kg]

Package Length

11.7 in [29.7 cm]

Miljö

Utseende

Förpackning

Package Width

10.7 in [27.2 cm]

Package Height

4.3 in [10.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.9 lb [2.2 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Tredubbel KVM-skärm med 4 portar
Gummifötter
Universell strömadapter (NA/UK/EU)
Användarhandbok

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

