CV211
Adapter konsoli KVM USB do laptopa

CV211 Adapter konsoli (Laptop USB KVM Console Crash Cart Adapter) firmy ATEN został zaprojektowany specjalnie z myślą o sfrustrowanych mobilnych adminisratorach
IT. Jest to idealne rozwiązanie zastępujące wiele używanych do tej pory sprzętów, zamieniające laptopa w konsolę KVM łączącą funkcje przełącznika typu wormhole,
karty przechwytywania, zewnętrznego napędu DVD-ROM, klawiatury, myszy i monitora - wszystko w jednym, kompaktowym i wygodnym urządzeniu.

Adapter konsoli KVM oferuje bezpośrednie połączenie pomiędzy laptopem a komputerem, serwerem, kioskiem czy bankomatem. Zalecany dla mobilnych
profesjonalistów IT, CV211 eliminuje potrzebę użycia ciężkiego sprzętu, oferując dostęp do systemu BIOS, dwukierunkowe przesyłanie plików, makra skrótów,
nagrywanie wideo i zrzuty ekranu za pośrednictwem kabla kompozytowego USB 2.0 i VGA.
Innowacyjna funkcja wirtualnych mediów oferuje instalacje aplikacji, poprawek systemu operacyjnego i oprogramowania, a także testy diagnostyczne za pośrednictwem
intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) urządzenia CV211, który zapewnia łatwą obsługę i szybki dostęp zdalny. Okno konsoli GUI można dostosować do

rozmiaru i rozdzielczości pulpitu komputera zdalnego przez automatyczną zmianę rozmiaru panelu; można też ręcznie dostosować rozmiar okna stosownie do potrzeb.
Pozwala to na wyświetlenie całego pulpitu serwera bez konieczności użycia paska przewijania.
Ponadto, unikalna budowa zacisku kablowego pozwala uporządkować kable podczas eksploatacji i transportu urządzenia CV211. Urządzenie CV211 jest zalecane jako
przenośnie urządzenie do bezpośredniego dostępu do serwera w celu rozwiązywania problemów dla profesjonalistów z branży IT.

Funkcje
Adapter konsoli USB do bezpośredniego zdalnego dostępu z laptopa do komputera
Przekształca twój laptop w ultra mobilną konsolę dla serwerów, komputerów, kiosków i bankomatów
Wirtualne media umożliwiają instalację aplikacji, łatek systemu operacyjnego i oprogramowania oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych
Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego w celu aktualizacji urządzenia
Eliminuje potrzebę stosowania ciężkiego i nieporęcznego sprzętu
Skalowanie pulpitu - użytkownik może dostosować rozmiar / rozdzielczość okna pulpitu zdalnego według rozmiaru lub proporcji
Obsługa laptopów z systemem Windows, Linux i Mac*.
Brak ograniczeń systemu operacyjnego na serwerach/komputerach podłączonych do CV211>
* Laptopy Mac są obsługiwane przez CV211 z firmware v1.0.076 lub wyższym; macOS są obsługiwane przez CV211 tylko z macOS 10.15.7 lub wcześniejszym.

Rozwiązywanie problemów z serwerem i komputerem
Dostęp do poziomu BIOS - możliwość dostępu do system BIOS serwerów i dokonywanie zmian np. w sytuacji awaryjnej
Dwukierunkowa możliwość transferu plików pomiędzy laptopem a komputerem zarządzanym
Funkcja nagrywania wideo i przechwytywania obrazu zapisuje rejestr zdalnych operacji na potrzeby przyszłego szkolenia i rozwiązywania problemów
Mouse DynaSync™ – automatycznie synchronizuje ruchy kursora laptopa oraz komputera zarządzanego
Klawiatura ekranowa z obsługą wielu języków
Obsługa makr klawiszy skrótów – zdefiniuj kombinacje klawiszy, które wykonują określone działania w komputerze docelowym, aby wykonywać zadania
efektywnie i precyzyjnie

Łatwość użycia
Technologia plug-and-play – nie jest wymagane oprogramowanie
Pasek narzędzi ułatwia użytkownikom obsługę wszystkich funkcji z wymagającego pojedynczych kliknięć panelu sterowania w oknie widoku zdalnego
Regulowane ustawienia wideo dla optymalnego obrazu i wydajności
Konstrukcja zasilana z magistrali USB z obsługą podłączania "na gorąco"

Maksymalna wygoda
Wbudowane kable VGA i USB - do klawiatury i myszy
Unikalna budowa z zaczepem powala zachować kontrolę nad kablami
Obsługa analogowych rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
Kompaktowy i łatwy do przenoszenia - rozmiar połowy dłoni

Specyfikacje
Połączenia komputera

1

Złącza
Port LUC (Laptop USB
Console)

1 x gniazdo Mini-USB (czarne)

Porty KVM (komputer)

1 x wtyk USB typ A (czarny)
1 x wtyk VGA (niebieski)

Diody LED

1 (niebieska)

Środowiskowe
Temperatura robocza

0 - 40°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności względnej, bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastik

Masa

0.13 kg ( 0.29 lb )

Wymiary(D x S x W)

7.05 x 5.37 x 3.01 cm
(2.78 x 2.11 x 1.19 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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