CS724KM
Switch KM USB Sem Barreiras de 4 portas (Cabos incluídos)

CS724KM é um Switch KM USB de 4 portas que permite aos utilizadores controlar até 4 computadores através de um só teclado e rato. Dois
switches podem ser ligados em cadeia para permitir controlar até 8 computadores a partir de uma só consola.
CS724KM possui vários métodos inovadores de seleção de porta. Os utilizadores podem alternar entre os computadores ligados através dos botões
no painel frontal, tecla de atalho no teclado, cursor do rato, roda do rato e comandos RS-232. O método cursor de rato adota a tecnologia exclusiva
da ATEN Comutação Sem Limites, que proporciona uma forma intuitiva de mudar o controlo para outro computador deslocando simplesmente o
cursor do rato pela margem de um ecrã e para o ecrã do computador de destino. Desloque o cursor do rato em qualquer direção para mudar o foco
de controlo sem limitações.
A função Boundless Switching de CS724KM e compatível com ambientes de trabalho expandidos por até quatro monitores e até oito monitores
quando dois switches estão ligados em cadeia, acelerando o processo de alternar entre computadores, para uma experiência de utilizador
ininterrupta, e sem complicações. Para além de tornar mais eficiente o realizar de multitarefas através de múltiplos ecrãs, esta função é
especialmente útil em emergências que necessitam da monitorização e gestão imediata de computadores.
CS724KM proporciona também um utilitário de configuração com base em GUI intuitiva que permite aos utilizadores personalizar o movimento do
cursor do rato de acordo com a disposição específica do monitor no ambiente de trabalho ou estação de trabalho. A ferramenta de configuração é
fácil de configurar e é compatível com sistemas operativos Windows.
Funcionalidades avançadas de CS724KM incluem o modo de alimentação por bus, o que significa que não é necessária qualquer fonte de
alimentação externa, bem como a comutação independente de teclado/rato, periférico USB, e focagem áudio através de teclas de atalho. Com um
vasto conjunto de funcionalidades, o CS724KM está concebido para simplificar tarefas administrativas, poupar espaço, e aumentar a produtividade
do trabalho em ambientes de trabalho expandidos em múltiplos monitores, e é especialmente adequado a aplicações complexas de multitarefa em
salas de controlo, em qualquer ramo.

Caraterísticas
Controlo de até 4 computadores com um só teclado e rato USB
Ligação de duas unidades CS724KM em cadeia para controlar até 8 computadores através de um só teclado e rato
Boundless Switching – basta deslocar o cursor do rato pela margem do ecrã e para o ecrã correspondente do computador de destino para
mudar as operações de teclado/rato de um computador para a seguinte.
Utilitário de Configuração Boundless Switching* – uma ferramenta GUI intuitiva que permite aos utilizadores personalizar disposições do
monitor
Seleção de porta através dos botões no painel frontal, tecla de atalho no teclado, cursor do rato, roda do rato** e comandos RS-232.
Comutação independente de teclado/rato, periférico USB, e focagem áudio através de teclas de atalho
Suporte para comandos de série RS-232
Suporte para sistemas operativos Windows
Não é necessário software
Alimentação por Bus– nenhuma fonte de alimentação externa necessária***
Nota:
* O utilitário está instalado num computador em separado.
** A comutação da porta do rato é apenas compatível no modo de emulação com um rato USB que possua uma roda e 3 botões.
*** O design de alimentação por Bus USB permite ao switch obter alimentação dos computadores ligados. Requer ligação a pelo menos dois
computadores para obter alimentação suficiente.

Especificações
Ligações do
computador

4

Seleção de portas

Tecla de atalho, Botões, Roda do rato, Cursor do rato, Comandos RS-232

Conectores
Portas de consola

2 x USB Tipo A Fêmea
2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde; 1 x frontal, 1 x posterior)
1 x RJ-45

Portas KVM
(Computador)

4 x USB Tipo B Fêmea
4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)

Energia

1 x Ficha DC

Hub USB

2 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (1 x painel frontal; 1 x painel posterior)

Comutadores
Seleção de portas

4 x Botão

Seleção de estação

1 x Interruptor deslizante

LED
Selecionado

4 (Verde)

Emulação
Teclado / Rato

USB

Intervalo de procura

1-99 segundos (predefinição: 5 segundos)

Consumo de energia

5 V DC, 1,69 W, 33 BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0-50°C

Temperatura de
armazenamento

-20-60°C

Humidade

0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal, Plástico

Peso

0,50 kg (1,1 lb)

Dimensões (C x L x A)

20,00 x 8,06 x 2,50 cm
(7,87 x 3,17 x 0,98 pol.)

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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