USB VGA KVM konsolförlängare över CAT5 UTP (150 m)
Produkt ID: SV565UTPUEU

Med SV565UTPUEU USB VGA KVM konsolförlängare över CAT5 UTP (150 m) kan du kontrollera en
server, en dator eller flera datorer (som är anslutna via en KVM-switch) över en Cat5 eller Cat6 UTP
standardanslutning för nätverkskablar på avstånd upp till 150 m bort. Anslutningskablar för PC-dator
ingår med denna produkt för en innovativ lösning.
Du kan använda ditt befintliga tangentbord och skärm för att få tillgång både till serverrummet och
din kontorsdator. Det sparar på plats och du behöver inte en invecklad fjärrkonsol för att byta mellan
sikt över arbetsstationen och KVM-sikt vid fjärrplatsen.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Övervaka datorkontrollerad utrustning i en fabrik eller i ett varuhus
• Använd en eller flera servrar i ett serverrum från en fjärrplats
• Kontrollera fjärrmaskiner och övervakningssystem

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

• Enkel installation om du använder industristandardiserad UTP nätverkskabel
• Kablar som är redo för installation medföljer
• Intuitiva genvägskommandon
• Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll
• USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)
• Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Audio

Nej

KVM-portar

2

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

VGA

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

IP-kontroll

Nej

Maximalt
överföringsavstånd

150 m (492 ft)

Stödda upplösningar

1280 x 1024 @ 300ft/ 100m

Prestanda

1024 x 768 @ maximum cable length
Medeltid mellan fel
(MTBF)

126000 hours

Konsolgränssnitt

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Kontakt(er)

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

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

Övriga gränssnitt

RJ-45

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Obs.

Produktvikt/-mått visar på en enhet (värd eller
fjärrenhet)

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

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet

0~80 % RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

3.0 in [75.0 mm]

Produktbredd

6.1 in [15.5 cm]

Produkthöjd

0.8 in [20.0 mm]

Produktvikt

10.6 oz [299.0 g]

Mjukvara

Särskilda
anmärkningar/krav

Ström

Miljö

Utseende

Förpackning
Package Length

11.6 in [29.4 cm]

Package Width

3.3 in [85.0 mm]

Package Height

9.6 in [24.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 lb [1.7 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Värdenhet
Fjärrenhet
1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
Paket gummifötter
Strömadapter
Bruksanvisning

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

