KL1508
8-portowy przełącznik KVM Cat5 Dual Rail LCD o wysokiej gęstości upakowania

Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1508 jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19” oraz klawiaturę z wbudowanym
touchpadem. Za pomocą jednego urządzenia KL1508 można zarządzać nawet 8 komputerami. Model ten jest wyposażony w złącza RJ-45, a
komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Przełącznik KH1508 obsługuje podłączanie za pomocą przewodów-adapterów KVM i dowolne
łączenie komputerów PC, Mac, Sun oraz urządzeń z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.
strong>Kompatybilne przewody-adaptery KVM:
KA9520 — przewód-adapter KVM PS/2
KA9570 — przewód-adapter KVM USB
KA9130 — przewód-adapter KVM do tradycyjnych systemów Sun (Legacy)
KA9170 — przewód-adapter KVM USB (PC/Mac/Sun)
KA9140 — moduł adaptera szeregowego KVM

Funkcje
Konsola KVM z monitorem LCD 17"lub 19" LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia
obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
Konstrukcja Dual Rail — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada
Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
Możliwość kontrolowania do 8 komputerów z jednej konsoli, albo do 256 komputerów po podłączeniu łańcuchowo maks. 31 dodatkowych
modułów
Przewody-adaptery KVM z automatyczną konwersją — możliwość łączenia urządzeń z różnymi interfejsami: komputery PC, Mac i Sun oraz
urządzenia szeregowe mogą być wspólnie obsługiwane w ramach jednej instalacji
Złącza RJ-45 i przewód Cat 5e/6 — możliwość oddalenia komputerów od przełącznika nawet na 40 m przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości
1280 x 1024 przy 75 Hz
Specjalnie wydzielony port do zarządzania z konsoli zewnętrznej + dodatkowy port ymszy PS/2 do myszy zewnętrznej na potrzeby
zintegrowanej konsoli LCD
Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą przełączników, skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu
ekranowego (OSD)
Automatyczne dostosowanie menu ekranowego do rozdzielczości roboczej; drzewo menu OSD ułatwia znalezienie potrzebnego komputera i
zarządzanie nim
Szybkie i wygodne przełączanie na dowolny komputer za pomocą przełączników wyboru stacji i portu — wyświetlacz LED wskazuje lokalizację
stacji i portu
Ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
Funkcja Auto Scan umożliwiająca monitorowanie wybranych komputerów
Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i
kontrolowania komputerów
Obsługa rozsyłania — możliwość przesłania polecenia z klawiatury na wszystkie dostępne komputery instalacji
Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatur Mac i Sun
Wydzielone klawisze wywołujące tryb skrótów klawiszowych i menu ekranowe — szybki dostęp do tych dwóch funkcji
Montaż w stelażu 19” (wys. 1U); w zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu, a opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji
i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
Panel LCD TFT Super A-Grade; zero uszkodzonych pikseli
Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD
Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu KL1508: Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM

Zestaw do montażu w stelażu

Głębokość (cm)

2X-010G (wersja długa - opcja)

68 - 105

Krótka (standard)

42 - 77

Łatwa instalacja
Zestaw do montażu w stelażu

Głębokość (cm)

2X-012G (wersja długa - opcja)

LCD 17”: 68 - 105
LCD 19”: 74 - 105

2X-011G (wersja krótka - opcja)

LCD 17”: 57 - 70
LCD 19”: 63 - 70

Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...
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