CV211CP
Kit TI Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil

CV211 de ATEN é um adaptador de consola KVM USB de Computador Portátil concebido especificamente para gestores informáticos em movimento. É o substituto ideal
para crash cart que transforma o seu computador portátil numa consola KVM reunindo a funcionalidade de um switch wormhole, caixa de captura, DVD-ROM externo,
teclado, rato e monitor, tudo numa unidade compacta e prática. Pode diagnosticar de forma rápida e profissional e solucionar problemas em servidores, ATMs ou
sistemas POs com facilidade.

O Kit TI Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil é altamente recomendado para profissionais de TI em movimento, que precisam de
flexibilidade de ligações e elevada mobilidade. Este Kit TI proporciona uma solução integrada que garante compatibilidade com a maioria dos tipos de interface vídeo,
como DisplayPort, HDMI e VGA, poupando custos e evitando comprar adaptadores vídeo em separado.
O Kit inclui um Adaptador de Consola Crash Cart Portátil (CV211, consulte os parágrafos que se seguem para mais detalhes), um adaptador DisplayPort para VGA
(VC925), e um adaptador HDMI para VGA (VC810). Consulte as páginas de produto VC925 e VC810 para mais informações.

O Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil CV211 proporciona uma ligação direta portátil-computador a servidores, computadores,
quiosques e ATMs. Elimina a necessidade dos pesados crash carts ao mesmo tempo que proporciona acesso ao nível da BIOS, transferências de ficheiros bidirecionais,
macros de teclas de atalho, gravação vídeo e imagens de ecrã através de um cabo USB 2.0 e VGA composite.
A inovadora função multimédia virtual permite aplicações de ficheiros, correção de SO, testes diagnósticos e instalações de software através da intuitiva interface de
utilizador (GUI) de CV211 que proporciona uma fácil operação e rápido acesso remoto. A janela da consola GUI pode ser ajustada para o tamanho e resolução exatos do
ambiente de trabalho do computador remoto, redimensionando automaticamente o painel; ou pode ajustar manualmente o tamanho da janela como desejar. Isto
permite visualizar todo o ambiente de trabalho do computador de destino sem ter de usar uma barra de deslocação.
Para além disso, o design exclusivo de clip de cabos é usado para manter bem organizados os cabos enquanto o CV211 é usado e transportado. O CV211 é o substituto
perfeito para crash cart para diagnosticar sistemas de difícil acesso, onde não existe acesso à internet ou onde o mesmo não é permitido.

Caraterísticas
Adaptador de Consola USB Proporciona Acesso a Ambiente de Trabalho Portátil-Computador
Transforma o seu portátil numa consola ultra móvel para servidores, computadores, quiosques e ATMs
Multimédia virtual permite aplicações de ficheiros, correção de SO, testes diagnóstico e instalação de software
Firmware atualizável para manter a unidade atualizada
Elimina a necessidade de crash carts pesados e volumosos
Escalonamento de ambiente de trabalho – o utilizador pode ajustar o tamanho/resolução da janela do ambiente de trabalho remoto por tamanho ou proporção
Suporte para portáteis Windows, Linux e Mac*
Nenhuma limitação de sistema operativo em servidores/computadores ligados ao CV211
* Os computadores portáteis Mac são compatíveis com o firmware CV211 v1.0.076 ou superior; macOS são suportados apenas por CV211 com macOS 10.15.7 ou
anterior

Resolução de problemas de servidores e computadores
Acesso ao nível da BIOS imediato confere total controlo de um servidor durante avarias no hardware e sistema operativo
Transferências de ficheiros bidirecionais entre portátil e computador de destino
A funcionalidade de gravação vídeo e captura de imagem guarda as operações remotas para posterior formação e resolução de problemas
Mouse DynaSync™ – sincroniza automaticamente os movimentos do rato entre o portátil e o computador de destino
Teclado no ecrã com suporte multilíngue
Suporte para macros de teclas de atalho – defina teclas que executem ações específicas no computador de destino para concluir tarefas de forma eficiente e
exata

Fácil de utilizar
Plug-and-play – não é necessária instalação de software em nenhum dos lados
A barra de ferramentas ajuda os utilizadores a executar facilmente todas as funções com um clique, a partir de um painel de controlo, na janela de visualização
remota
Definições vídeo ajustáveis para imagem e desempenho ideais
Design de alimentação por Bus USB com suporte hot-plug

Máximo de conveniência
Cabos VGA e de teclado/rato USB integrados
Design exclusivo de clipe de cabos para mantê-los bem arrumados
Suporte para resoluções vídeo analógicas até 1920 x 1200 a 60 Hz
Compacto e fácil de transportar – cabe na palma da mão

Especificações
Função

CV211

Ligações do computador

1

Conectores
Porta de consola USB (LUC) de
computador portátil

1 x USB Mini Tipo B Fêmea

Portas KVM (Computador)

1 x USB Tipo A Macho
1 x VGA Macho (Azul)

LED

1 (Azul)

Consumo de energia

DC5V:2.35W:11BTU

Especificações ambientais
Temperatura de funcionamento

0 - 40°C

Temperatura de armazenamento

-20 - 60°C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.13 kg ( 0.29 lb )

Dimensões (C x L x A)

7.05 x 5.37 x 3.01 cm
(2.78 x 2.11 x 1.19 in.)

Um adaptador DisplayPort para VGA

Um adaptador DisplayPort para VGA (VC925)
Um adaptador HDMI para VGA (VC810)

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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