CS661
Comutador KVM para portátil USB VGA

O CS661 Laptop USB KVM Switch representa uma enorme evolução em relação aos modelos de cabos KVM anteriores da série
Petite. Além disso, oferece funcionalidade plug and play para KVM Switch para 2 laptops ou PCs com USB habilitados, o CS661
também permite que você transfira arquivos rapidamente e facilmente entre 2 computadores usando uma ferramenta de
gerenciamento de arquivo com uma intuitiva interface gráfica (GUI).
O CS661 Laptop USB KVM Switch oferece a solução portátil ideal para copiar músicas, fotos, vídeos e outros arquivos de/para seu
laptop ou PC de casa, ou transferência de arquivos entre seu PC do trabalho e PC de casa.
Caraterísticas
O Laptop USB KVM Switch trás a funcionalidade de transferência de arquivo de USB para USB e suporte a USB 2.0
Funcionalidade KVM (controle duplo de PCs) – permite que você controle seu laptop/computador local e laptop/computador
remoto através do computador local
Oferece um porta USB extra para o seu laptop
Design compacto, cabos USB 2.0 “todos em um” – permite a transferência de dados em alta velocidade
GUI instuitiva para uma fácil operação
Utilitário para gerenciamento de sistema de arquivos permite a transferência de arquivos entre dois laptops/computadores basta arrastar e soltar
Plug and play – a instalação de software é executada automaticamente
Não necessita alimentação de energia
Requisitos do sistema
-Dois computadores/laptops completos rodando sistemas Microsoft Windows.
* O CS661 controla somente dois sistemas completos. Ele não pode ser usado para controlar 2 PCs standalone (sem teclados
e mouse) através de um console na mesma forma que um típico KVM Switch.
* O usuário deve estar logado como administrador.
Suporta Sistemas Operacionais
-Windows 2000, SP4, XP, 2003, 2008, Vista

Especificações
Ligações do
computador

1a1

Conectores
Porta local

1 x USB Tipo A Macho (Preto)

Porta remota

1 x USB Tipo A Macho (Preto)

Hub USB

1 x porta USB 2.0

LED

2 (Azul)

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 50°C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60°C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.10 kg

Dimensões (C x L x
A)

9.20 x 3.11 x 1.50 cm

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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