CE775
USB VGA Dubbelvoudige Weergave Cat 5 KVM Verlenger met Deskew (1280 x 1024@300m)

ATEN CE775 Dubbelvoudige Weergave KVM-Verlengers met Deskew-functie bieden toegang tot een computersysteem vanaf een
Dubbelvoudige Weergave-console tot op 300 m afstand. De dubbelvoudige weergave-functie biedt ondersteuning voor twee
beeldschermen, zodat de video-uitvoer naadloos op twee beeldschermen kan worden weergegeven. De geavanceerde PC
Wekfunctie waarmee u eenvoudigweg een drukknop van de Dubbelvoudige Weergave-console op afstand kunt gebruiken om een
PC te wekken op de lokale plek via RS-232, zonder dat u naar de lokale plek hoeft te gaan om de PC wakker te maken. Het
voorkomt het heen en weer reizen tussen de lokale computer en de console op afstand, efficiënt en flexibel.
Gebruik de verbeterde ingebouwde tuners op het voorpaneel om de beeldkwaliteit eenvoudig aan te passen. Bovendien kunt u de
tijdvertraging van RGB-signalen automatisch synchroniseren om de afstand te compenseren, eenvoudiger en sneller dan ooit.
Opties
Dubbelvoudige Weergave Ondersteuning - sluit twee beeldschermen aan om twee video-uitvoersignalen te verzenden naar
een locatie tot 300 m afstand met behulp van goedkope Cat 5e/6-kabels
Dubbelvoudige Console-besturing - bestuur uw systeem vanaf het USB-toetsenbord, beeldscherm en muisconsoles, zowel
lokaal als op afstand
Deskew Functie – synchroniseert automatisch de tijdvertraging van RGB-signalen om de afstand te compenseren
PC Wekfunctie Ondersteuning - vanaf de console op afstand kunt u eenvoudig een drukknop gebruiken om een computer op
de lokale plek via RS-232 te wekken
Superieure videokwaliteit – 1920x1200@60Hz(150 m), 1280x1024@60Hz(300 m)
Versterkings-/Compensatieregeling – past de signaalsterkte aan om de afstand te compenseren
On-Screen Weergave – past de videokwaliteit gemakkelijk aan met het intuïtieve OSD-menu systeem
RS-232 Kanaal – geeft u de mogelijkheid om verbinding te maken met een seriële terminal of seriële apparaten zoals
touchscreens en barcodescanners
Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Luchtvoltage 15KV)
Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie *
Ondersteunt Breedbeeld formaten **
* 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden
2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers
** De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en
weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.
Specificaties
Function

CE775L

CE775R

Connectoren
Console Poorten

2
2
1
1

x
x
x
x

USB Type A Female (Wit)
HDB-15 Female (Blauw)
Mini Stereostekker Female (Groen)
Mini Stereostekker Female (Roze)

2
2
1
1

x
x
x
x

USB Type A Female (Wit)
HDB-15 Female (Blauw)
Mini Stereostekker Female (Groen)
Mini Stereostekker Female (Roze)

KVM Poorten

1
1
1
1

x
x
x
x

SPHD-17 Female (Geel)
Mini Stereo Jack (Groen)
Mini Stereo Jack (Roze)
HDB-15 Male (Blauw)

n.v.t.

RS-232

1 x DB-9 Female (Zwart)

1 x DB-9 Male (Zwart)

Stroom

1 x DC Stekker (Zwart)

1 x DC Stekker (Zwart)

Eenheid tot Eenheid

2 x RJ-45 Female (Zwart)

2 x RJ-45 Female (Zwart)

Operatiemodusselectie

1 x Drukknop

1 x Drukknop

PC Ontwaken

n.v.t.

1 x Drukknop

Videouitgangspoort
Selecteren

n.v.t.

1 x Schuifschakelaar

Videoversterker
Afstemming

n.v.t.

1 x Draaiknop

Videocompensatie
Afstemming

n.v.t.

1 x Draaiknop

RGB Stemmer

n.v.t.

3 x Draaiknop

Lokaal

1 (Groen)

n.v.t.

Op Afstand

1 (Groen)

1 (Groen)

Link

n.v.t.

1 (Groen)

Toetsenbord / Muis

USB

USB

Video

1600 x 1200 @ 60Hz (150 m);
1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)

1600 x 1200 @ 60Hz (150 m);
1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)

Stroomverbruik

DC5.3V:3,9W:23BTU

DC5.3V:8,6W:45BTU

Operatietemperatuur

0 - 50°C

0 - 50°C

Opslagtemperatuur

-20 - 60°C

-20 - 60°C

Vochtigheid

0-80% RH, Niet-condenserend

0-80% RH, Niet-condenserend

Schakelaars

LED’s

Emulatie

Omgeving

Fysieke Eigenschappen
Behuizing

Metaal

Metaal

Gewicht

0,69 kg (1,52 lb)

0,69 kg (1,52 lb)

Afmetingen (L x B x H)

20,00 x 7,62 x 4,20 cm
(7,87 x 3 x 1,65 in.)

20,00 x 7,63 x 4,20 cm
(7,87 x 3 x 1,65 in.)

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

