CL3100
Konsola Ultra Short Depth 1U z panoramicznym ekranem LCD (USB / VGA)

CL3100 to kompaktowa konsola LCD KVM z pojedynczą szyną i podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5 "z wbudowaną klawiaturą i
touchpadem. Ma niewielką głębokość montażu, pasuje zarówno do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do płytkich szaf. CL3100
stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego lub kompaktowe
pomieszczenia kontrolne.
CL3100 to dedykowana konsola przesuwna z przodu dla kompatybilnych przełączników KVM VGA. Dla większej wygody użytkownicy mogą
zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3100 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej
konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor VGA) znajdują się na tylnym panelu. CL3100 zawiera również dwa mini-stereofoniczne porty do
podłączenia głośników.
Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3100 został zaprojektowany tak, aby przekraczał wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania miejsca,
adaptacyjnego rozmieszczenia i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze
nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej powierzchni w dowolnej branży.
CL3100NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768

Funkcje

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
Ekskluzywne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w
warunkach słabego oświetlenia.
Zintegrowana konsola LCD KVM z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą szyną z górnym i dolnym
prześwitem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1U.
Krótka konstrukcja umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach w wąskich przestrzeniach.
Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy nie jest używana.

Wszechstronność operacyjna
Obsługuje wejście wideo VGA; obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / VGA
18,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768 przy 60 Hz
Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
Obsługa audio do podłączania głośników
Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na gorąco na przednim panelu (działa również jako port peryferyjny USB)
Wybór konsoli za pomocą skrótu
Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
Obsługa języków klawiatury: angielski (USA), angielski (UK), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, węgierski, włoski, japoński,
koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny i turecki

Elastyczność instalacj
Standardowy zestaw do montażu w stojaku
Dostępny opcjonalny zestaw do montażu w szafie Easy Installation *
Nie wymaga oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania układowego
Obsługuje hot-plugging
* Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o
produkcie
Specyfikacje
Funkcja

CL3100NX

Połączenia komputera
Bezpośrednie

1

Wybór konsoli

Hotkey

Złącza
Porty zewnętrzne konsoli

1 x HDB-15 Female (Blue)
2 x USB Type A Female
1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)

Porty KVM

1 x SPHD Female (Yellow)
1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)

Port USB

1 x USB Type A Female

Aktualizacja
oprogramowania
układowego

1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)

Zasilanie

1 x 3-prong AC Socket

Przełączniki
Resetowanie

1 x Semi-recessed Pushbutton

Aktualizacja
oprogramowania
układowego

1 x Slide Switch

Zasilanie

1 x Rocker Switch

Zasilanie LCD

1 x Pushbutton

Regulacja LCD

4 x Pushbutton

Diody LED
Zasilanie

1 x KVM Console (Dark Green)
1 x LCD (Orange)

Blokada

1 x Num Lock (Green)
1 x Caps Lock (Green)
1 x Scroll Lock (Green)

Emulacja
Klawiatura/Mysz

USB

Wideo
Input Video Resolution

1920 x 1200 @ 60 Hz

Specyfikacje panelu
Módulo LCD

18.5" TFT-LCD

Resolution

1366 x 768 @ 60Hz

Rozstaw pikseli

0.3 mm x 0.3 mm

Czas odpowiedzi

5 ms

Kąt widzenia

170° (H), 160° (V)

Współczynnik kontrastu

1000 : 1

Obsługa kolorów

16.7M colors

Luminancja

250 cd/m²

Znamionowa moc
wejściowa

100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A

Pobór mocy

AC110:13.8W:80BTU
AC220:14.1W:81BTU

Środowiskowe
Temperatura robocza

0–40°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C

Wilgotność

0–80% RH, Non-condensing

Właściwości fizyczne
Obudowa

Metal + Plastic

Masa

9.07 kg ( 19.98 lb )

Wymiary(D x S x W)

48.06 x 47.70 x 4.28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)

Wymiary obudowy (D x S
x W)

44.92 x 43.00 x 4.28 cm

Uwaga

Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.

Uwaga

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

Diagram

