CS231
Dispositivo de partilha de computador VGA

O CS231 é um poderoso dispositivo de compartilhamento de computador controlado por microprocessador. É multi usuário e traz
dispositivo de tarefa única que permite que 2 usuários compartilhem o uso de um único computador – cada usuário de seu próprio
console (monitor, teclado e mouse). O CS231 suporta consoles USB e computadores com PS/2 e USB.
Caraterísticas
O CS231 é um poderoso dispositivo de compartilhamento de computador controlado por microprocessador. É multi usuário e
traz dispositivo de tarefa única que permite que 2 usuários compartilhem o uso de um único computador – cada usuário de
seu próprio console (monitor, teclado e mouse). O CS231 suporta consoles USB e computadores com PS/2 e USB.
Um único computador é compartilhado por 2 consoles USB
Suporta computadores USB e PS/2
Suporte multiplataforma (Windows, Mac, Unix e Sun).
Seleção de console manual ou automática.
Sem necessidade de software
Modo privado para um usuário privilegiado
Função de proteção de tela
Suporta monitores VGA, SVGA Multisync
Firmware atualizável
Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac e Unix.

Especificações
Ligações do
computador

1

Seleção de consola

Botão, Tecla de atalho*
Nota: * Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual.

Conectores
Portas de consola

2 x HDB-15 Fêmea (Azul)
4 x USB Tipo A Fêmea

Portas KVM

1 x SPHD-15 Fêmea (Verde)

Atualização de
firmware

1 x RJ-11 Fêmea

Energia

1 x Ficha DC (Preto)

Comutadores
Seleção de modo

1 x Botão

Reposição

1 x Botão semi-embutido

DIP

1 x 4 pinos

LED
Selecionado

2 (Verde)

Manual

1 (Laranja)

Vídeo

1920 x 1440

Consumo de energia

DC5.3V:1.6W:16

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

0,56 kg (1,23 lb)

Dimensões (C x L x
A)

14,00 x 8,80 x 5,55 cm
(5,51 x 3,46 x 2,19 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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