
USB dubbel-VGA via Cat5 KVM-enhetsförlängare - 200 m

Produkt ID: SV565DUTPU

SV565DUTPU USB dubbel VGA KVM-enhetsförlängare via CAT5 UTP gör att du kan styra en dubbel 
VGA PC- eller KVM-switch på upp till 200 meters avstånd på samma sätt som om den var installerad 
lokalt, med HD-upplösning 1920x1200. Tack vare att PC-anslutningskablar medföljer är produkten 
klar att använda.

Den dubbla VGA cat5 KVM-förlängaren har stöd för snabbkommandon och knappkommandon som gör 
att du kan växla mellan lokalt anslutna och fjärranslutna system. Enhetsanslutningarna i båda ändarna 
av installationen ger smidig åtkomst till alla anslutna system oavsett i vilken ände som du befinner dig 
i. Videojusteringskontrollerna kan även styras via snabbkommandona så att man kan optimera 
bildkvaliteten på olika avstånd. Förlängning över två standard Cat5-kablar (eller bättre) gör att du kan 
använda befintliga kabelstrukturer för att fjärrstyra din server eller KVM-switch.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning



• Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbart som till 
exempel i en TV-studio

• Styr/övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte skulle fungera korrekt på grund av 
värme/hetta/etc. (fabrik, lager, gruva, etc.)

• Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som hanterar kraftfulla serverrack 
som sina stationära datorer

• Använd en eller fler servrar i ett serverrum från en annan plats i samma byggnad eller inom ett 
universitetsområde

Funktioner

• Dubbel VGA KVM-förlängare med 1920x1200 upplösning

• Det går att använda den med en enda dator eller ansluten till en befintlig KVM-switch

• Förläng upp till 200 m med hjälp av 2 UTP-nätverkskablar i industristandard

• KVM-enhetsanslutningar finns i båda ändarna

• Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

• Intuitiva kortkommandon för att finjustera video

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Audio Nej

KVM-portar 2

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 2

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Ja

Prestanda

IP-kontroll Nej



Maximalt 
överföringsavstånd

200 m (656 ft)

Maximal analog 
upplösning

1920x1200

Stödda upplösningar 1920x1200 @ 650 ft (200m)

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

65000 hours

Kontakt(er)

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

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

Värdkontakter 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Övriga gränssnitt 2 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Produktvikt/-mått och anslutningstyper indikerar endast 
en enda enhet (antingen värd- eller fjärrenhet)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.2A

Utspänning 9V DC

Utström 0.6A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 5.4

Miljö



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

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 6.1 in [15.5 cm]

Produktbredd 3.1 in [80 mm]

Produkthöjd 1.6 in [4 cm]

Produktvikt 18.9 oz [535 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 14.4 in [36.7 cm]

Package Width 9.4 in [23.9 cm]

Package Height 3.0 in [75 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.0 lb [2.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Lokal enhet

1 - Fjärrenhet

2 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

8 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


