CS72U
Comutador KVM de 2 portas USB VGA/Áudio

O comutador KVM USB de duas portas CS72U é uma unidade de controle de mesa que permite aos usuários acessar dois computadores a partir de
um único console KVM (teclado e mouse, monitor VGA e dispositivos de áudio).
Com o CS72U você pode acessar computadores de modo conveniente por meio de botões de seleção de portas no painel frontal da unidade.
A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e
nenhum problema de compatibilidade. Como o CS72U intercepta diretamente os sinais do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas
computacionais.

Caraterísticas
Um console VGA controla dois computadores de interfaces VGA e USB
Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal
Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac
Trnamissão dos sinais de áudio - a resposta de graves máximos proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1
canais
Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
Suporta conexão automática USB
Não precisa de adaptador de energia externo

Especificações
Ligações do
computador

2

Seleção de portas

Botão de pressão

Conectores
Portas de consola

2 x USB Tipo A Fêmea (Preto)
1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)

Portas KVM

2 x SPHD-18 Fêmea (Verde)

Energia

1 x Ficha DC 5V (substituição)

LED
Online

2 (Laranja)

Selecionado

2 (Verde)

Comutadores
Selecionado

2 x Botões de pressão

Vídeo

2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B

Consumo de energia

DC5V:0.142W:5BTU

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

0.45 kg ( 0.99 lb )

Dimensões (C x L x A)

13.00 x 7.65 x 4.40 cm
(5.12 x 3.01 x 1.73 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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