KH1516
KVM Switch 16-Portas Cat 5 Alta Densidade (High-Density)

OKVM Switch KH1516 é uma unidade de controle que permite o acesso a vários computadores a partir de um único console KVM (teclado, monitor e
mouse). Algumas características do KH1516 como os conectores RJ-45 e cabo Cat 5e/6 são o elo com os computadores. Combinados com Auto
Signal Compensation (ASC), os sinais podem percorrer até 40 metros e ainda manter alta resolução de vídeo. Utilizando OS/2 e USB KVM Adapter
Cables para a conexão fi nal, o KH1516 permite qualquer combinação de equioamentos: PCs, Macs, computadores Sun, e dispositivos seriais que
coexistem em uma instalação.
Adaptadores compatíveis para KVM (dongle):
KA9520 Adaptador PS/2 KVM
KA9570 Adaptador USB KVM
KA9130 Adaptador Sun Legacy KVM
KA9170 Adaptador USB KVM (PC/Mac/Sun)
KA9140 Adaptador Serial KVM

Caraterísticas
Um único console controla até 16 computadores
Suporte multiplataforma: PC, Mac, Sun e sistemas baseados em terminal
Portas dedicadas em cadeia – Daisy chain para até 31 unidades adicionais – controla até 512 computadores de um único console
(empilhamento)
Extende a distância entre computadores e switch – até 40 metros (130´) para resoluções de 1280 x 1024 @ 60Hz, 30 metros (100’) para
resoluções de 1600 x 1200 @ 60Hz
Sem necessidade de software – seleção conveniente de computador através da porta de seleção de switches, teclas de atalho e menus
intuitivos no display On Screen Diplay (OSD)
Sem necessidade de configuração manual de DIP switches – detecção automática de posições de estações instaladas em daisy chained
Posição das estações indicadas por LED
Modo de verificação automática permite contínuo monitoramento de computadores de usuários selecionados
Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
Dois níveis de segurança de senhas – somente usuários autorizados podem ver e controlar os computadores – até 4 usuários e mais o
administrador com perfis separados para cada um
Suporte em vários idiomas – Inglês Americano e britânico; Chinês tradicional; Japonês; Francês; Alemão e Coreano.
Qualidade de vídeo superior – suporta resoluções de até 1600 x 1200 @ 60Hz
Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, SUN e FreeBSD.
Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao KH1516, acesse: Tabela de compatibilidade de KVM
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