
Przełącznik kompaktowy KVM
4-portowy USB, z kablami oraz obsługą Audio
Part No.: 151269
EAN-13: 0766623151269 | UPC: 766623151269

Features:

 Jednoczesna obsługa czterech komputerów z portami USB za pomocą
jednej klawiatury, monitora i myszy
 Obsługa audio – jeden mikrofon oraz zestaw głośnikowy dla wszystkich
komputerów
 Funkcja "Hot-plugging" - podłączanie komputerów "na gorąco" bez
potrzeby wyłączania przełącznika KVM i komputera
 Wybór kanałów przyciskami na przełączniku lub z klawiatury za pomocą
klawiszy "hotkey"
 Obsługiwana rozdzielczość do 1600 x 900 pikseli
 Sygnalizacja diodowa dla podłączonych komputerów PC
 Zasilanie z linii USB - nie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza
 W zestawie cztery kable połączeniowe do komputera, głośników oraz
mikrofonu
 Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy:
• USB 1.1

Specyfikacja:
• Porty połączeniowe PC: 4
• Porty połączeniowe konsoli: 1
• Porty PC:
- 4 x USB Typ A (klawiatura, myszka), 4 x 3,5 mm audio jack (dla mikrofonu i
głośników) oraz 4 x HD15 męskie (Video) poprzez 4 zintegrowane kable
połączeniowe o długości 1,8 m
• Porty konsoli:
- 2 x USB Typ A (klawiatura, myszka)
- 1 x HD15 żeński (video)
• Porty Audio:
- 1 x 3,5 mm jack (wejście konsolowe mikrofonu)
- 1 x 3.5 mm jack (wejście konsolowe głośników)
• Wybór komputera:
- przyciskami KVM
- klawiszami klawiatury "hotkey"
• Rozdzielczość Video: max. 1600 x 900
• Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS
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Diody sygnalizacyjne:
• 1 dioda na kanał

Zasilanie:
• Z linii USB

Parametry fizyczne:
• Plastikowa obudowa
• Wymiary: 125 x 86 x 26 mm
• Waga: 0,9 kg
• Temperatura pracy: -10 – 50°C
• Wilgotność: 0 – 90% RH, nieskondensowana
• Temperatura przechowywania: -20 – 60°C

Zawartość opakowania:
• Przełącznik kompaktowy KVM, 4-portowy
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Kable połączeniowe do komputerów i audio (1,8 m)
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