
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Productcode: SVUSB3DSA

Met de SVUSB3DSA 2-poorts USB 3.0 KVM switch voor twee systemen kunt u video delen, een 
toetsenbord/muis aansluiten en bestanden tussen twee Windows®-systemen kopiëren, allemaal via 
een standaard USB 3.0 kabel naar elk onderdeel. Na aansluiting kunt u met uw muiscursor 
gemakkelijk tussen de systemen heen en weer schakelen voor naadloze KVM-bediening.

Met deze USB KVM switch kunt uw beeldschermen delen (uitgebreide of spiegelmodus) op een van 
beide computers, waardoor uw tweede laptop, tablet of desktop in een gedeeld scherm verandert. 
Geïntegreerde aanraakschermondersteuning betekent dat u, als een of beide van uw aangesloten 
systemen een aanraakscherm heeft, de computer die wordt gespiegeld of uitgebreid via aanraking 
kunt bedienen.

Door de geïntegreerde ondersteuning van bestandsoverdracht kunt u gemakkelijk bestanden delen via 
de USB 3.0 KVM aansluiting. Met een klik op de knop wordt een bestandsoverdrachtsvenster geopend, 
waarin u bestanden kunt verslepen naar of kopiëren en plakken in elke directory op de andere 
computer. Het apparaat ondersteunt ook het delen van het klembord, waardoor u tekst van het ene 
systeem naar het andere kunt kopiëren en plakken.

De USB 3.0 interface biedt een 5 Gbps datakanaal voor snelle bestandsoverdracht en het soepel 
streamen en delen van video, met neerwaartse compatibiliteit met USB 2.0.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      



  

Toepassingen

• Deel bestanden op de videokaart en harde schijf tussen twee computers met ondersteuning van 
beeldscherm delen en bestandsoverdracht

• Bedien twee systemen met één toetsenbord en muis

• Gebruik een Windows® tablet of laptop met aanraakscherm voor de bediening van een 
standaardscherm zonder aanraking

Eigenschappen

• Delen van toetsenbord, muis en scherm tussen 2 Windows®-systemen

• Eén USB 3.0 aansluiting per systeem

• Ondersteunt bestandsoverdracht en delen van het klembord

• Ondersteunt bediening via aanraakscherm

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Rack-monteerbaar Nee

Inclusief kabels Ja

Chipsetcode MCT - WH90

Prestaties

Schermmenu & 
sneltoetsen

Nee

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Nee



Maximum aantal 
gebruikers

1

Connector(en)

Hostaansluitingen 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), 
XP(32/64)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Beschikbare USB 2.0/3.0 poort (USB 3.0 aanbevolen)

CPU: Intel Core i3 2,8 GHz of hoger

RAM: 2 GB geheugen of meer

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid 0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 4.9 ft [1.5 m]

Lengte product 1.9 in [49.0 mm]

Breedte product 0.7 in [19.0 mm]

Hoogte product 0.4 in [0.9 cm]

Gewicht product 1.3 oz [37.0 g]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.7 oz [161.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 KM-switchkabel

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


