
USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd – 304,8 m

Produkt ID: SV565UTPUL

SV565UTPUL USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd (300 m) gör att du 
kan kontrollera en server, en dator eller flera datorer (sammankopplade via KVM-switchen) över en 
standard Cat5- eller Cat6 UTP-nätverksanslutning på avstånd på upp till 300 m.

Du kan använda ditt nuvarande USB-tangentbord, din USB-mus och skärm för att övervaka både 
serverrummet och din kontorsdator och sparar därmed plats och slipper behovet av en dedicerad 
fjärrdator genom att du kan växla mellan arbetsstationsvisning och KVM-visning på fjärrplatsen.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Gör att två användare kan dela en dator eller KVM

• Kontrollera fjärrmaskiner och övervakningssystem



• Använd en eller flera servrar i ett serverrum från en fjärrplats

• Datorkontrollerad utrustning via skärm i fabrik eller på lager längre bort

Funktioner

• Stöd för hög upplösning: Upp till 1920x1200(WUXGA)/1600x1200(UXGA)

• Satsen inkluderar både lokala enheter och fjärrenheter

• Kompatibilitetsläge möjliggör att kortkommandon skickas till anslutna StarView KVM:er

• Funktionen maximal upplösningsgräns förhindrar upplösningsinställningarna från att överskrida den 
anslutna skärmens kapacitet

• USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)

• Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll

• Kompatibel med CAT 5-, 5e-, eller 6 UTP-kablar

• Intuitiva kortkommandon

• Genvägsstyrd utjämnare (skärpa), förstärkning (ljusstyrka), och RGB skevningsjusteringar

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

• PS/2 och USB-värddator stödd via lämplig PS2 eller USB KVM-kabel (USB-typ medföljer)

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Audio Nej

KVM-portar 2

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Nej

Medföljande kablar Ja

Prestanda



IP-kontroll Nej

Maximalt 
överföringsavstånd

300 m (984 ft)

Maximal analog 
upplösning

UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200

Stöd för widescreen Ja

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

164000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 4 - 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. Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och 
mösset (inklusive trådlösa)

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Fjärrindikator

2 - Lokalindikator

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

Miljö

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

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd 6.2 in [15.7 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktdjup 2.8 in [70 mm]

Produktvikt 1.4 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]

Package Height 2.8 in [7.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - KVM-förlängare /1x lokal, 1x fjärr)

2 - 2-i-1 USB VGA KVM-kablar



1 - Gummifötter

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Användarhandbok

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


