
Konsola KVM LCD 19" Rackowa
19-Calowy Wyświetlacz LCD, 1U, System Modułowy, Układ
Klawiatury US
Part No.: 507738
EAN-13: 0766623507738 | UPC: 766623507738

Features:

 Zintegrowana konsola LCD, klawiatura oraz mysz
 Zarządzanie i kontrola komputerów standardu PS/2 lub USB z poziomu
jednego wyświetlacza, klawiatury oraz myszy (konieczny moduł KVM)
 Standardowe mocowanie rackowe 19", 1U
 Otwierany, 19-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości nominalnej
1366x768
 Prosta kontrola komputerów dzięki wyświetlanemu menu OSD
 Regulowana głębokość montażowa - do szaf i raków o głębokości w
zakresie 600 - 1000 mm
 100-klawiszowa, wytrzymała klawiatura o niskim skoku klawiszy
 Ergonomiczna konstrukcja
 Bardzo solidne regulowane uchwyty
 Zarządzanie z funkcją OSD (On Screen Display)
 Tryb "Auto-scan" - automatyczne przełączanie pomiędzy komputerami
 Obsługa myszy w standardzie PS/2 oraz USB
 Praca niezależna od systemu operacyjnego
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy
• PS/2
• USB
• Kompatybilny z systemami Windows, MAC oraz Unix

Parametry techniczne
• Podłączenie do PC: Zależne od sprzedawanych oddzielnie modułów KVM
• Wybór komputera:
  - Przyciskami KVM
  - Klawiszami klawiatury "hotkey"
• OSD: tak
• Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Zasilanie
• Napięcie wejściowe (AC): 100 - 240 V

Wyświetlacz LCD
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• Aktywny obszar wyświetlania: 337.9 x 270.3 mm
• Wielkość piksela: 0.264 (H) x 0.264 (W)
• Rozdzielczość: 1366x768 przy 60Hz
• Jasność: 250
• Kontrast: 1000:1
• Ilość kolorów: 16,7M
• Zarządzanie: funkcja OSD (automatyczne zapamiętywanie ustawień)
• Podświetlanie: LED
• MTBF: 100 000 godzin

Klawiatura
• Cienka, 100-klawiszowa klawiatura o układzie US, wymienna (możliwość
wymiany klawiatury)
• Microsoft Windows9、Me/NT/2000/XP、WIN7、Server2003、WIN8、WIN10
• Żywotność: > 1 000 000 uderzeń

Myszka
• Dotykowa
• 1000 punktów / cal (40x40 mm)
• Żywotność: > 1 000 000 użyć

Warunki otoczenia
• Temperatura pracy: 0 - 50°C
• Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)

Zawartość opakowania
• Konsola KVM LCD 19" Rackowa
• Zestaw mocujący
• Zasilacz
• Instrukcja użytkownika
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