CS22HF
Switch KVM 2 portas cabo USB FHD HDMI

Alternar entre dois computadores pode ser tão fácil como premir um botão. Atualize a sua área de trabalho com o CS22HF configurando uma consola de área de
trabalho com um conjunto de teclado/rato/monitor para controlo de dois computadores através de conexões USB e HDMI, e está pronto a começar. O compacto CS22HF
ajuda a criar uma área de trabalho organizada com menos confusão de cabos e fornece qualidade de visualização FHD para melhorar o desempenho do trabalho.

Clareza visual superior FHD
O CS22HF capacita as suas operações de área de trabalho com qualidade notável de vídeo FHD para agilizar o fluxo de trabalho visualmente intenso.
Configuração de área de trabalho com eficiência de espaço
O design compacto e fácil de conectar permite expandir a funcionalidade enquanto mantém a sua área de trabalho organizada para aumentar a produtividade.

Integração suave entre plataformas
O CS22HF permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac e Linux) acessíveis através de uma consola KVM.

Partilha flexível de periféricos USB
As portas USB da consola podem ser usadas para ligação plug-n-play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatíveis para dar resposta aos requisitos de trabalho de área
de trabalho com utilização intensa de dados.
Plug in. Power on
O CS22HF suporta hot-plugging USB e é alimentado por barramento pelas origens KVM ligadas através de portas USB

Aplicações
O KVM Switch cabo CS22HF permite uma configuração de área de trabalho ideal em cenários de trabalho, incluindo escritório, design de meios, separação de rede e
teletrabalho.

Comparação de produto

Caraterísticas
O Switch KVM de 2 portas CS22HF cabo USB FHD HDMI é uma unidade de controlo que permite o acesso a dois computadores a partir de uma única consola USB e
HDMI, oferecendo qualidade de vídeo de até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz. Com o CS22HF, pode alternar rapidamente e sem esforço entre dois
computadores USB HDMI através do botão no seletor de porta remota. O CS22HF suporta operações multiplataforma que permitem alternar entre dois PCs com
sistemas operativos diferentes.
Para além disso, o design compacto e alimentado por barramento permite uma instalação eficiente e organizada, proporcionando uma solução ideal para poupar
espaço para manter a sua secretária bem organizada. Este interruptor plug and play é ideal para pessoas que precisam de controlo rápido para multitarefas entre dois
computadores em uma área de trabalho em qualquer ambiente.

Uma consola KVM controla dois computadores com interface USB e HDMI
Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz
Seleção de computador via seletor de porta remoto
Compatível com HDMI; Compatível com HDCP 1.4
Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
As portas USB da consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB
Suporta hot-plugging USB
Alimentado por barramento

Especificações
Ligações do computador

2

Seleção de portas

Seletor de porta remota

Conectores
Portas de consola

1 x HDMI fêmea
2 x USB tipo A fêmea

Portas KVM

2 x HDMI macho
2 x USB tipo A macho

LED
Selecionado

2 (verde)

Comprimento do cabo
Computador

2 x 1,2 m

Seletor de porta remota

1,8 m

Vídeo

1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 X 1200 a 60Hz

Consumo de energia

DC5V:1.518W:11BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0–50°C

Temperatura de
armazenamento

-20-60°C

Humidade

0–80% RH, não condensante

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.26 kg ( 0.57 lb )

Dimensões (C x L x A)

8.24 x 6.65 x 2.52 cm
(3.24 x 2.62 x 0.99 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são
expressas no formato CxLxA.
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