CS72D
Comutador KVM fino de 2 portas USB DVI/Áudio

O comutador KVM USB DVI CS72D de 2 portas garante o controle sobre até dois computadores usando um console com um mouse USB, um
teclado USB e um monitor DVI. O comutador é compatível com dispositivos de vídeo digital, como monitores de tela plana, projetores, telas de
plasma e TVs digitais.
O CS72D vem com nossa tecnologia exclusiva Video DynaSync™, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução, e conta
com vários recursos convenientes, como a detecção de equipamento ligado, capacidade para áudio 2.1 e compartilhamento de periféricos USB 2.0,
além de oferecer métodos práticos de acesso aos computadores.

Caraterísticas
É totalmente compatível com a especificação da tecnologia DVI (apenas digital)
Suporte para rato multi-funções e rato/teclado sem fios
Transmissão de sinais de áudio – a resposta de graves integral proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1
canais
Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
Compatível com HDCP
Detecção de equipamento ligado – se um computador estiver desligado, o comutador muda automaticamente para o próximo computador
ligado
Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução
Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e a função de comutação pelo mouse*
A porta do mouse USB 2.0 pode ser usada para conectar um hub USB e para o compartilhamento de periféricos USB
Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
Firmware atualizável
Alimentação própria
Suporte e emulação de teclados Mac/Sun**
* A comutação pelo mouse funciona apenas no modo de emulação de mouse e com um mouse USB com 3 botões e roda de rolagem
** As combinações de teclados de PCs podem emular teclados Mac/Sun, mas os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios
computadores

Especificações
Ligações do
computador

2

Ligações da consola

1

Seleção de portas

Tecla de atalho, Botão, Rato

Conectores
Portas de consola

2 x USB Tipo A Fêmea (Ferro)
1 x DVI-D Fêmea (Branco)
1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)

Porta de computador 1

1 x Conector de 44 pinos Fêmea

LED
Selecionado

2 (Verde)

Botões de pressão

2

Comprimento do cabo

1,2 m x 1 (44 pinos)

Consumo de energia

DC5V:1.67W:12BTU

Emulação
Teclado / Rato

USB

Vídeo

1920 x 1200 a 60Hz; 1920 x 1080 Full HD

Intervalo de procura

3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 50˚C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60˚C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.33 kg ( 0.73 lb )

Dimensões (C x L x A)

12.50 x 8.20 x 2.50 cm
(4.92 x 3.23 x 0.98 in.)

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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