CS682
2-portowy przełącznik KVM USB DVI/Audio ze zdalnym selektorem portu

Urządzenie CS682 to istotne rozwinięcie wcześniejszych modeli serii Petite. Jest wyposażone w obsługę interfejsu DVI, umożliwia udostępnianie
urządzeń peryferyjnych USB 2.0 oraz przesyła dźwięk stereofoniczny (z dobrym przenoszeniem tonów niskich) w układzie 2.1. Inną nową funkcją w
produkcie CS682 jest umożliwienie zdalnego wybierania portu. To oznacza, że porty można przełączać z wygodnego stanowiska pracy, podczas gdy
sam przełącznik nie zajmuje miejsca na biurku.
Ponadto CS682 obsługuje ulepszoną funkcję Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora
konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu. Opróćz nowych skrótów klawiszowych w modelu CS682 zastosowano najnowszą
funkcję przełączania portu myszy — aby zmienić port, wystarczy dwukrotnie kliknąć kółkiem przewijania myszy. Wreszcie CS682 udostępnia nową
funkcję przełączania — gdy jeden z komputerów zostaje wyłączony, przełącznik automatycznie przechodzi na inny, włączony komputer.Urządzenie
CS682 łączy funkcje DVI, udostępniania urządzeń peryferyjnych USB 2.0 i wygodną obsługę — doskonale sprawdza się w nowoczesnych
zastosowaniach multimedialnych..
Funkcje
Kontrolowanie 2 komputerów USB za pomocą jednej konsoli grafiki DVI
Pełna zgodność z normą DVI-Digital
Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB*
Wybór komputera przez zdalny przełącznik wyboru portu, klawisze skrótów i mysz USB
Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przewody typu „wszystko w jednym” (2 x 1,2 m)
Niezależne przełączanie połączeń KVM i audio — jeden komputer może obsługiwać połączenie KVM, a drugi audio
Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1200
Zgodność z panoramicznymi monitorami LCD
Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość
podczas przełączania między portami
Automatyczne przełączanie CS682 na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów
Obsługa klawiatur multimedialnych
Obsługa klawiatur i myszy bezprzewodowych
Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun**
Kompatybilność z normą HDCP
Niewymagane zasilanie
Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
* Ta funkcja może wymagać dodatkowego zasilacza.
** • Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
• Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje
Połączenia
komputera

2

Wybór portu

Przycisk skrótu, zdalny przełącznik portów, mysz

Złącza
Porty konsoli

2 x USB typ A żeńskie (srebrne)
1 x DVI-D żeńskie (białe)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM

2 x USB typ A męskie (purpurowe)
2 x DVI-D męskie (czarne)
2 x USB typ A męskie (czarne)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Zdalny przełącznik
portów

1 x stereo typu mini jack

Diody LED
KVM

2 (zielony)

Zdalny przełącznik
portów

2 (zielony)

Długość kabla
KVM

2 x 1,2 m

Zdalny przełącznik
portów

1,8 m

Emulacja
Klawiatura/Mysz

USB

Wideo

1920 x 1200

Odstęp czasu
skanowania

3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)

Pobór mocy

DC5V:1.95W:22BTU

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0 - 50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa

Plastik

Masa

0.49 kg ( 1.08 lb )

Wymiary(D x S x
W)

11.15 x 7.80 x 2.40 cm
(4.39 x 3.07 x 0.94 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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