CL6708MW
Switch DVI FHD LCD KVM de 8 portas single rail

O CL6708MW introduz versatilidade adicional na linha ATEN de Switches LCD KVM com a compatibilidade DVI nativa. Tendo por base a já famosa
abordagem de poupança de espaço nos switches KVM da ATEN – que integra um painel LCD, teclado completo e painel tátil numa prática estrutura
1U – CL6708MW é um switch LCD KVM altamente escalável que possibilita controlar até 64 computadores através da adição de 8 switches CS1768
de 8 portas.
Com um painel LCD de 17,3" com retroiluminação LED, capaz de vídeo 1080p Full HD – maior claridade que as normais interfaces analógicas –
CL6708MW incorpora o formato vídeo YUV para maior compatibilidade com sinais de alta definição (por ex., fontes NVR). Do mesmo modo,
CL6708MW é compatível com High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), tornando-o adequado para utilização com multimédia de conteúdo
protegido em ambientes empresariais, educacionais e comerciais.
Para melhorar ainda mais a sua utilização, está incluída uma luz de iluminação LED ATEN para garantir que o teclado e painel tátil são visíveis em
condições de pouca luminosidade.

Caraterísticas
KVM integrado com um monitor panorâmico LCD DVI Full HD de 17,3"
Single rail, estrutura deslizante com espaço de topo e fundo para um funcionamento suave num rack 1U
Controlo para ouito computadores Single Link DVI
Suporte para uma consola externa com porta DVI video
Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel táctil para visibilidade em condições de fraca
luminosidade
Porta USB para rato de ligação directa adicional no painel frontal (funciona também como porta periférica USB)
Porta KVM expansível através de cascata de um nível (até 8 switches KVM CS1768 de 8 portas adicionais)
Seleção de computador através de botões do painel frontal, teclas de atalho e exibição multilingue no ecrã (OSD)
Modo de transmissão – permite-lhe enviar comandos da consola para todos os computadores, para opearções em simultâneo
Firmware atualizável
Suporte para formato vídeo YUV para maior compatibilidade
Suporte para monitor DVI – totalmente conforme às especificações DVI
Video DynaSync™ – tecnologia exclusiva ATEN que elimina problemas de exibição no arranque e otimiza a resposta quando muda entre
portas
Nota: Video DynaSync™ funciona apenas com fontes de vídeo digitais
Compatível com HDCP para reprodução multimédia de conteúdo protegido sem complicações
Qualidade vídeo superior – 1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
Suporte áudio para ligação a altifalantes
Modo Pesquisa Automática para monitorização de todos os computadores
Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, Sun
Bloqueio da consola – permite que a gaveta da consola permaneça trancada quando não está a uso
More information about "Easy Rack Mounting"...
Especificações
Ligações do computador
Direto

8

Máximo

64

Seleção de portas

OSD, Tecla de atalho, Botão

Conectores
Portas de consola
externa

1 x DVI-I Fêmea, 2 x USB Tipo A Fêmea, 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea

Rato de rato externo

1 x USB Tipo A Fêmea

Portas KVM

8 x DVI-I Fêmea, 8 x USB Tipo A Fêmea, 8 x Ficha Mini Estéreo Fêmea

Atualização de
firmware

1 x RJ-11 Fêmea

Energia

1 x IEC60320/C14

Comutadores
Reposição

1 x Botão semi-embutido

Energia

1 x Interruptor basculante

Atualização de
firmware

1 x Interruptor deslizante

Ajuste do LCD

4 x Botão

Ligar/Desligar LCD

1 x Botão

Seleção de portas

8 x Botão

LED
Online

8 (Laranja)

Selecionado

8 (Verde)

Energia

1 x Alimentação KVM (Verde escuro)
1 x Alimentação LCD (Laranja)

Bloqueio

1 x Num Lock (Verde)
1 x Caps Lock (Verde)
1 x Scroll Lock (Verde)

Especificações do ecrã
Módulo LCD

17,3" TFT-LCD

Distância entre pixéis

0,1989 mm x 0,1989 mm

Cor suportada

262.144 cores

Taxa de contraste

27.08402777777778

Luminância

300 cd/m²

Tempo de resposta

8 ms

Ângulo de visualização

140° (H), 120° (V)

Emulação
Teclado / Rato

USB

Vídeo

1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B

Intervalo de procura

1–255 segundos

Tensão nominal

100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A

Consumo de energia

110 V, 29,26 W ; 220 V, 28,82 W

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0–40°C

Temperatura de
armazenamento

-20–60°C

Humidade

0–80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal + Plástico

Peso

12.70 kg ( 27.97 lb )

Dimensões (C x L x A)

48.00 x 68.92 x 4.40 cm

(18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Nota

Diagrama

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

