KA7188
Cabo Adaptador KVM USB HDMI Multimédia Virtual (Suporte para Leitor de Smart Card e Descodificador Áudio)

O Cabo Adaptador KVM KA7188 liga um switch KVM às portas USB e HDMI vídeo de um computador de destino.* O KA7188 é compatível com
saída HDMI e proporciona duas fichas USB para ligação a um computador para funções de teclado/rato, Multimédia Virtual ou Leitor de Smart
Card/CAC.**
O KA7188 é compatível com Descodificador Áudio, que extrai áudio de um sinal HDMI. Funcionalidades mais avançadas de KA7188 incluem um
design leve e tamanho pequeno, bem como superiores tecnologias de compensação de sinal e distorção de atraso para qualidade vídeo largamente
melhorada.
Nota:
*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7188 receba energia suficiente.
**Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

Caraterísticas
Liga um switch KVM às portas USB e HDMI vídeo de um computador de destino*
Suporte para Descodificador Áudio
Compensação Automática de Sinal (ASC), sem configuração de comutador DIP para diferentes distâncias
Emulação de teclado e rato – mantém o servidor a funcionar sem problemas quando está desligado da porta KVM do switch ou é posicionado
numa porta KVM diferente
Suporte para multimédia virtual**
Suporte para Leitor de Smart Card / CAC**
Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)***
ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
Tamanho compacto
Firmware atualizável
Nota:
*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7188 receba energia suficiente.
**Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.
***Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos
switches KVM ligados.

Especificações
Conectores
Ligação

1 x RJ-45 Fêmea

Computador

2 x USB Tipo A Macho
1 x HDMI Macho

LED
Ligação

1 (Verde)

Energia

1 (Laranja)

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.11 kg ( 0.24 lb )

Dimensões (C x
L x A)

9.10 x 5.60 x 2.14 cm
(3.58 x 2.2 x 0.84 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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