
Przełącznik Rackowy KVM 16 portowy
Combo USB + PS/2, funkcja OSD, kable w zestawie
Part No.: 506496
EAN-13: 0766623506496 | UPC: 766623506496

Features:

 Zarządzanie/kontrola do 16 komputerów za pomocą jednej klawiatury,
monitora i myszki
 Obsługa interfejsu USB oraz PS/2, zarówno dla portów konsoli, jak i
portów podłączenia komputerów
 W zestawie 16 kabli 4 w 1 USB/PS2 do podłączenia komputerów
 Wyświetlanie menu na ekranie - funkcja OSD
 Wybór aktywnego komputera za pomocą przycisków na przednim
panelu urządzenia lub z poziomu menu OSD
 Hot Plug and Play: nie ma potrzeby wyłączania urządzenia w trakcie
podłączania lub odłączania komputera
 Numeryczna sygnalizacja oraz diody LED dla monitoringu statusu
portów
 Obsługa rozdzielczości obrazu do 1600 x 900
 Obsługa standardu 5-przyciskowej myszy Microsoft oraz Logitech (oraz
modeli kompatybilnych)
 Funkcja autoskanowania z programowalnym interwałem -
programowanie z poziomu menu OSD
 Zabezpieczenie hasłem
 Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po upływie
określonego czasu przy braku aktywności
 Nie wymaga dodatkowego oprogramowania
 Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego komputera
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:
• USB 1.1 / 2.0

Parametry techniczne:
• Podłączenia PC: 16
• Porty połączeniowe konsoli: 1
• Porty PC:
  - 16 x HD15 żeńskie do podłączenia kablami 4 w 1 (16 kabli w zestawie)
• Porty konsoli:
  - 2 x USB typu A (klawiatura, mysz)
  - 2 x PS/2 żeńskie (klawiatura, mysz)
  - 1 x HD15 żeński (video)
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• Wybór komputera:
- przyciskami KVM
- Z poziomu menu OSD
• Rozdzielczość wideo: max. 1600 x 900
• Pasmo przenoszenia: max. 350 MHz
• Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Diody sygnalizacyjne:
• 1 dioda aktywności na kanał
• 1 dioda przełączania na kanał

Parametry fizyczne:
• Metalowa obudowa
• Wymiary: 440 x 155 x 45 mm
• Waga: 6 kg
• Temperatura pracy: 0° ~ 50°C
• Wilgotność: 0 - 80% RH, bez kondensacji
• Temperatura przechowywania: -20 – 60°C

Zasilanie:
• Zewnętrzny adapter zasilania: DC 9 V, 1 A
• Pobór mocy: max. 500 mW

Zawartość opakowania:
• Przełącznik Rackowy KVM 16-Portowy
• Uchwyty rackowe 19"
• Instrukcja użytkownika
• Kable zintegrowane 4-w-1 - 16 sztuk
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