CS62KM
2-portowy przełącznik KM USB typu Boundless

Więcej miejsca na biurku, więcej przestrzeni dla Ciebie
Kompaktowa konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni do realizacji Twoich pomysłów i nie ogranicza Twojej kreatywności.

Boundless Switching
Po prostu przesuń kursor przez granicę ekranu aby przejąć kontrolę nad drugim komputerem.
Zastosowania

ATEN CS62KM to 2-portowy kablowy przełącznik KM USB, który umożliwia sterowanie dwoma komputerami za pomocą jednej
klawiatury i myszy. CS62KM oferuje różne innowacyjne metody wyboru portu, dzięki którym użytkownicy mogą przełączać się
między podłączonymi komputerami: za pomocą zdalnego przełącznika wyboru portu, klawisza skrótu z klawiatury, kursora myszy i

kółka myszy. Przełącznik wykorzystuje wyjątkową technologię Boundless Switching firmy ATEN, która zapewnia intuicyjny sposób
przełączania sterowania na inny komputer przez proste przesunięcie kursora myszy przez granicę ekranu i na ekran komputera
docelowego.
Wykorzystywana przez CS62KM funkcja Boundless Switching obsługuje do 2 monitorów i zapewnia przyspieszenie procesu
przełączania pomiędzy komputerami w celu zapewnienia płynnej i bezproblemowej obsługi. Oprócz zwiększenia wydajności pracy
wielozadaniowej na dwóch wyświetlaczach, funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych, które wymagają
natychmiastowego monitorowania i zarządzania komputerami.
Ponadto CS62KM jest zasilany z magistrali, co oznacza, że nie jest wymagany zewnętrzny zasilacz. Dzięki bogatemu zestawowi
funkcji, CS62KM został zaprojektowany w celu uproszczenia zadań administracyjnych, zaoszczędzenia miejsca i zwiększenia
wydajności pracy i jest szczególnie przydatny w złożonych wielozadaniowych aplikacjach w pomieszczeniach sterowania w każdej
branży.
Funkcje
Kontrola do 2 komputerów za pomocą jednej klawiatury i myszy USB
Boundless Switching – wystarczy przesunąć kursor myszy przez ramkę wyświetlacza na odpowiedni ekran komputera
docelowego, aby przełączyć klawiaturę/mysz z jednego komputera na drugi
Wybór komputera za pomocą zdalnego selektora portów, skrótu klawiaturowego, kursora myszki i kółka myszki1
Obsługuje systemy operacyjne Windows
Nie jest wymagane oprogramowanie
Możliwość aktualizacji firmware
Obsługa USB hot-plugging
Zasilanie z magistrali USB – zewnętrzny zasilacz nie jest wymagany 2
Uwagi:
1. Przełączanie za pomocą myszki jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i za pomocą trzyprzyciskowej myszki USB z
kółkiem.
2. Zasilanie magistralą USB pozwala na zasilanie przełącznika z podłączonych komputerów. Wymaga połączenia z dwoma
komputerami, aby uzyskać wystarczające zasilanie.

Specyfikacje
Połączenia
komputera

2

Wybór portu

Skróty klawiszowe, kółko myszki, kursor myszki, zdalny selektor portu

Złącza
Porty konsoli

2 x gniazdo USB Typ A

Porty KVM
(komputer)

2 x wtyk USB Typ A

Zdalny
przełącznik
portów

1 x gniazdo 2.5mm Audio Jack

Diody LED
Wybór

2 (zielone)

Długość kabla
Konsola

0.15 m

Komputer

1.2 m

Zdalny
przełącznik
portów

1.8 m

Emulacja
Klawiatura/Mysz

USB

Pobór mocy

DC 5V:0.74W:7.7BTU

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0-40°C

Temperatura
przechowywania

-20-60°C

Wilgotność

0-80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastik

Masa

0.12 kg ( 0.26 lb )

Wymiary(D x S x
W)

8.45 x 3.40 x 2.21 cm
(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary
szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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