
  Przełącznik KVM 4-w-1 4 x HDMI z USB 2.0
 Opis
 

Przełącznik KVM firmy Delock jest wygodnym
rozwiązaniem pozwalającym podłączyć cztery komputery
z wyjściem HDMI do jednego monitora HDMI. Ponadto
cztery porty USB 2.0 Typ-A do wykorzystywania dla
podłączenia myszy, klawiatury, drukarki bądź napędu
USB.

4-w-1 tryb Multiview
W trybie Multiview wszystkie 4 PC są jednocześnie
wyświetlane na monitorze. Używanie klawiatury i myszy
możliwe bez przełączana. Łączność jest wybierana gdy
kursor myszy zostanie wprowadzony na wyświetlany
pulpit. Alternatywnie, można pracować w trybie Sync,
gdzie wszystkie połączone PC uzyskują takie same
sygnały z urządzeń wejściowych.

Elastyczne sterowanie
Aktywacja połączenia z komputerem możliwa przyciskiem
myszy, klawiszem klawiatury, przyciskiem na urządzeniu
bądź pilotem podczerwień.

 

 Uwaga
 

KVMs na każdym porcie emuluje standardową klawiaturę przewodową 104 klawisze i
przewodową mysz 2 lub 3 przyciski i kółko przewijania. Czy mysz albo klawiatura
bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu
czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez
przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych
myszy i klawiatur przewodowych.
 

 Specyfikacja
 

• Złącze:
  Wejście:
  4 x HDMI-A żeński
  4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie
  1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
  Wyjście:
  1 x HDMI-A żeński
  4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
• 2 przyciski przełączania z kontrolką LED, wskazującą źródło (PC1 - PC4) oraz audio
• Przełączanie przyciskiem, przyciskiem myszy, klawiszem bądź pilotem IR
• Specyfikacja High Speed HDMI
• Obsługa HDCP 1.2
• Wejście HDMI w rozdzielczości do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i
podłączonych urządzeń)
• Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1280 x 720, bądź 1920 x 1080 @ 50 lub 60 Hz
• Przepustowość wideo maks. do 225 MHz / 2,25 Gbps
• USB 2.0 do 480 Mbps
• Mocna obudowa metalowa
• Kolor: czarny
• Wymiary (DxSxW): ok. 210 x 160 x 44 mm
 

 Specyfikacje źródła zasilania
 

• Ścienne źródło zasilania
• Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Wyjście: 12,0 V / 2,0 A
• Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
• Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm

  Numer artykułu 11488
 

EAN: 4043619114887
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: White Box
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  długość: ok. 10 mm
 

 Wymagania systemowe
 

• Komputer PC z żeńskim gniazdem HDMI + żeńskim USB Typ-A
• Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
 

 Zawartość opakowania
 

• Przełącznik KVM
• Pilot
• Zewnętrzny zasilacz
• Mocowania i śruby
• Instrukcja obsługi

  Zdjęcia
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  General  
  Specyfikacja : High Speed HDMI

USB 2.0

 

  Interface  
  Wyjście: 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A

4 x USB 2.0 Type-A female

 

  Wejście: 1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
4 x USB 2.0 type-B female
4 x HDMI-A 19 pin female

 

  Technical characteristics  
  Szybkość transmisji danych: USB 2.0 do 480 Mb/s  
  Maximum screen resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz  
  Physical characteristics  
  Obudowa kolor: czarny  
  Materiał obudowy: metal  
  Długość: 210 mm  
  Width: 160 mm  
  Height: 44 mm  
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