CS62US
2-portowy przełącznik KVM USB VGA/Audio

2-portowy przełącznik KVM CS62 ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 0,9 m. Umożliwia
kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.
Funkcje
One USB console controls two USB computers
Compact design, built-in 0.9 m cables
Hotkey selection for OS and keyboard language
Computer Selection via hotkey and USB mouse NEW!
Multiplatform support - Windows, Linux, Mac, Sun
Video DynaSync ™ - exclusive ATEN technology eliminates boot-up display problems and optimizes resolution when
switching between ports
Console mouse port emulation/bypass feature supports most mouse driver NEW!
USB mouse port can be used for USB hub and USB peripheral sharing*
Supports gaming keyboards NEW!
Supports multifunction and wireless keyboards and mice NEW!
All-in-one design
With speaker support
Superior video quality – up to 2048 x 1536; DDC2B
Auto Scan function to monitor computer operation
Non-powered
Sun/Mac keyboard support and emulation*
* 1. PC keyboard combinations emulate Sun/Mac keyboards
2. Sun/Mac keyboards only work with their own computers

Specyfikacje
Połączenia
komputera

2

Wybór portu

Przycisk skrótu, mysz

Złącza
Porty konsoli

2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

Porty KVM

2 x USB typ A męskie (czarne)
2 x HDB-15 męskie (niebieskie)
2 x wtyczka mini stereo męska (zielona)

Diody LED
Wybór

2 (zielony)

Długość kabla
Komputer

0,9 m (91,44 cm)

Emulacja
Klawiatura/Mysz

USB

Wideo

2048 x 1536, DDC2B

Odstęp czasu
skanowania

5 sekund

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0 - 50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastik

Masa

0.28 kg ( 0.62 lb )

Wymiary(D x S x
W)

8.75 x 6.08 x 2.80 cm
(3.44 x 2.39 x 1.1 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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