
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Produkt ID: SV431USB

Rackmonteringsbar SV431USB VGA USB KVM-switch med hubb och 4 portar ger enkel kontroll för upp 
till fyra datorer från en enda bildskärm och USB-enhetssats (tangentbord, mus).

USB KVM-switchen har en integrerad USB hubb med 4 portar som gör det möjligt att dela anslutna 
USB-enheter mellan fyra kontrollerade PC/Mac-datorer som om enheterna vore direkt anslutna.

Ger praktiska placerings- och installationsvalmöjligheter. KVM-switchen har en 1U rackmonteringsbar 
formfaktor och en bakre portanslutning för Master- och Slave-datorer vilket gör det möjligt att ansluta 
enheter utan att röra till din arbetsyta.

En lösning för flera plattformar. KVM-switchen stödjer högupplösningsapplikationer på upp till 1920 x 
1440 och ger en smidig driftupplevelse när den kontrolleras från flera plattformar (Windows/Mac 
OS/Linux).

Täcks av StarTech.coms 3-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

• Dela datorer och USB-enheter i hemma/små kontors/multimedia-miljöer

• Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system

• Bra till PC-test/burn-in datorkontroll och sparar på utrymmet av två skärmar, tangentbord och möss

• Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på 
kontoret

Funktioner

• Stödjer hot-plug och urkoppling: datorer kan läggas till eller tas bort utan att behöva starta om 
andra anslutna system

• Tryckknappar på frampanelen för snabb och enkel switching

• 1920 x 1440 hög upplösning

• Oberoende av OS: ingen mjukvara eller drivrutiner krävs

• USB 2.0 hubb för delning av kringutrustning

• USB med självförsörjd drift

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

U-höjd 1U

Audio Nej

KVM-portar 4

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1



Hyllmonterbar Valfri

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Nej

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Nej

Maximal kabellängd 16.4 ft [5 m]

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1440

Auto Scan 3, 8, 15 & 30 sekunder

Maximalt antal 
användare

1

Stöd för portval Tryckknapp

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

82506 hours

Kontakt(er)

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

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Värdkontakter 4 - USB B (4-stifts)

4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Man kan komma att behöva ytterligare en strömkälla för 



att kunna använda SV431USB med ett UBS-tangentbord 
som har flera USB-portar så som ett tangentbord från 
Apple Macintosh, eller för att kunna använda SV431USB 
med en USB-hubb

Ström

Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Inspänning 5V DC

Inström 0.4A

Utspänning 5 DC

Utström 2A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

N

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 8.7 in [22 cm]

Produktbredd 5.1 in [13 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 34.9 oz [988 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 1 - VGA USB KVM-switch med 4 portar

4 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


