CL6708MW
Jednoszynowy, 8-portowy przełącznik DVI FHD LCD KVM

Urządzenie CL6708MW zwiększa wszechstronność linii przełączników LCD KVM firmy ATEN dzięki natywnej kompatybilności z DVI.
Urządzenie CL6708MW, zbudowane w oparciu o uznaną, pozwalającą oszczędzić miejsce linię przełączników KVM firmy ATEN, która
integruje panel LCD, pełnowymiarową klawiaturę i touchpad w obudowie 1U, to skalowalny przełącznik LCD KVM, który
charakteryzuje się możliwością kontrolowania do 64 komputerów poprzez kaskadowe połączenie 8 dodatkowych przełączników 8portowych CS1768 KVM.
Dzięki zintegrowanemu panelowi LCD o przekątnej 17,3 cala i podświetleniu LED, który może wyświetlać wideo full HD 1080p,
większej przejrzystości niż w przypadku analogowych interfejsów - urządzenie CL6708MW incorporates posiada obsługę formatu
wideo YUV, który zapewnia większą kompatybilność z sygnałami HD (np. źródłami NVR). Podobnie, urządzenie CL6708MW jest
kompatybilne ze standardem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), dzięki czemu można go użyć w przypadku
chronionej zawartości multimedialnej w środowisku korporacyjnym, edukacyjnym i komercyjnym.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć przydatność, zawiera podświetlenie LED firmy ATEN, które zapewnia widoczność klawiatury i
touchpada w słabym oświetleniu.

Funkcje
Zintegrowany KVM z panoramicznym monitorem DVI Full HD LCD o przekątnej 17,3 cala
Jednoszynowa, wysuwana obudowa z przestrzenią z góry i dołu dla łatwej obsługi w szafie 1U
Kontroluje do ośmiu komputerów Single Link DVI
Obsługa zewnętrznej konsoli z portem wideo DVI
Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu
dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
Port KVM rozszerzalny za pomocą jednopoziomowej kaskady (do 8 dodatkowych 8-portowych przełączników CS1768 KVM)
Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, klawiszy skrótów i wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)
Tryb emisji - umożliwia wysyłanie poleceń z konsoli do wszystkich komputerów, w celu jednoczesnego wykonywania operacji
Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego
Obsługa formatu wideo YUV dla większej kompatybilności
Obsługa monitora DVI - pełna zgodność ze specyfikacjami DVI
Technologia Video DynaSync™ - firmy ATEN eliminuje problemy z wyświetlaniem obrazu podczas rozruchu i optymalizuje
czas reakcji podczas przełączania między portami
Uwaga: Video DynaSync™ działa tylko z cyfrowymi źródłami wideo
Bezproblemowe odtwarzanie multimediów chronionych HDCP
Doskonała jakość wideo - 1920 x 1080 przy 60Hz; DDC2B
Regulowana głębokość pozwalająca na montaż w szafie
Obsługa dźwięku pozwalająca podłączyć głośniki
Tryb automatycznego skanowania w celu monitorowania wszystkich komputerów
Obsługa wielu platform - Windows, Linux, Mac, Sun
Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady konsoli, gdy nie jest używana
Więcej informacji na temat "Łatwego montażu w szafie"...
Specyfikacje
Specyfikacje panelu
Módulo LCD

17,3-calowy TFT-LCD

