
1,80m ultradunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel

Productcode: SVUSBVGA6

De 1,8m lange SVUSBVGA6 2-in-1 USB KVM-kabel is speciaal ontworpen voor gebruik met een van 
onze VGA USB KVM-switches, voor minder wirwar van kabels met behoud van uitstekende 
connectiviteit en prestaties.

Voor een efficiënt gebruik van beschikbare ruimte en optimaal kabelbeheer is deze professionele 
USB-KVM-kabel voorzien van een ultradun ontwerp dat VGA- en USB-aansluitingen combineert in een 
enkele kabel, waardoor het ideaal is voor het aansluiten van KVM-switches in een kast.

Deze hoogwaardige 2-in-1-kabel zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs voor toepassingen 
met een hoge resolutie.

Met levenslange garantie door StarTech.com.<b>Werkt met de volgende series KVM-switches van 
StarTech.com:</b>

CABx31HD

CABx41HDIE

SVx31DUSB

SVx31DUSBA

SVx31DUSBAU

SVx31DUSBU

SVx31DUSBUK

SVx31HD



SVx41DUSBI

SVx41HDI

SVx41HDIE

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Voor het aansluiten van uw USB- en VGA-computersystemen op de universele KVM-switches van 
StarTech.com

• Werkt op elke met USB-toetsenbord en -muis uitgeruste computer

Eigenschappen

• Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurgecodeerd naar PC99-specificatie

• Een enkele kabel geeft VGA-videosignalen en USB toetsenbord- en muis-signalen door aan de pc via 
de KVM-switch

• Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit

• Voor bestandsoverdracht tussen KVM en PC

Connector(en)

Garantiebeleid Lifetime

Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Connector B 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Kabellengte 6.0 ft [1.8 m]

Lengte product 6.0 ft [1.8 m]

Breedte product 0.5 in [1.2 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.0 cm]

Gewicht product 6.7 oz [189.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.0 in [5.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.9 oz [196.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

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


