CS533
Tik (USB naar Bluetooth KM-switch)

De CS533 is een bedieningseenheid die toegang verleent tot één computer en twee Bluetooth-apparaten vanaf één USBtoetsenbord en -muis.
De CS533 converteert normale invoer van USB-toetsenbord en -muis naar Bluetooth-signalen. Op die manier kunnen uw
toetsenbord en muis gemakkelijk worden gedeeld tussen uw computer en Bluetooth HID-apparaten*. De CS533 biedt een handige
oplossing voor het gebruik van uw desktoptoetsenbord op uw smartphone of tablet*.
• Gebruik een USB-toetsenbord en -muis op twee met Bluetooth HID compatibele apparaten en een pc
• Schakel tussen pc en Bluetooth-apparaten via sneltoetsen
• Ondersteunt bekabeld/draadloos multimedia toetsenbord en muis
• Ondersteunt toetstoewijzing van pc-en Mac iOS Bluetooth-media
• Afstelbare apparaathouder voor het gemakkelijk plaatsen van smartphone/tablet
• Via USB aangedreven
* Compatibiliteit is afhankelijk van de HID-profielondersteuning van smartphone/tablet

Opties
Koppelt het gebruik van een USB-toetsenbord en -muis* tussen een pc en 2 Bluetooth-apparaten
Snelle schakeltoegang tot de computer en Bluetooth-apparaten via sneltoets
Ondersteunt pc en Mac iOS Bluetooth mediatoetstoewijzing
Ondersteunt draadloze en multifunctionele toetsenborden
Mac-toetsenbordondersteuning en -emulatie**
Ondersteuning voor USB-toetsenbord/muis pass-thru: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac en Linux
Bluetooth-signalen ondersteunen: Windows 2000/XP /Vista /7, Mac OS X en iOS
via USB aangedreven
Firmware kan geüpgraded worden
Geen software vereist
*De muis zal niet werken met iOS- en enkele Bluetooth-apparaten.
**Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden.
**Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties
PC / Bluetooth
Verbindingen

1/2

Poort Selecteren

Sneltoets

Connectoren
Toetsenbord

1 x USB Type A Female (Wit)

Muis

1 x USB Type A Female (Wit)

Stroom

1 x USB Type A Male (Wit)

Kabellengte
Computer

1.8 m

LED’s
Bluetooth
Geselecteerd

2 (Blauw)

Emulatie

USB
Bluetooth V2.1, Classe 2

Omgeving
Operatietemperatuur

0 - 50°C

Opslagtemperatuur

-20 -

Vochtigheid

0 - 80%,RH, Niet-condenserend

60°C

Fysieke Eigenschappen
Behuizing

Plastic

Gewicht

0,12 kg (0,26 lb)

Afmetingen (L x B x
H)

9,20 x 7,80 x 2,46 cm
(3,62 x 3,07 x 0,97 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

