CS261
Urządzenie USB DVI do współdzielenia komputera

Urządzenie CS261 oferuje funkcję wielu użytkowników/jednego zadania, która umożliwia dwóm użytkownikom współdzielenie komputera z poziomu
dwóch konsol (monitor, klawiatura USB, mysz USB, głośniki i mikrofon).
Urządzenie CS261 jest idealne dla małych biur. Wszystkie programy, pliki i zasoby na podłączonym komputerze mogą być dostępne i współdzielone
przez dwóch użytkowników, bez komplikacji i ponoszenia kosztów związanych z konfiguracją sieci. Użytkownicy obsługują komputer na przemian, z
opcjonalną funkcją zabezpieczeń, która pozwala zablokować obraz i dźwięk na konsoli, która nie jest używana.
Urządzenie CS261 oferuje wygodne menu OSD (On Screen Display), które informuje użytkowników, gdy inna konsola uzyskuje dostęp do komputera.
Pozwala to obu użytkownikom uzyskać informację, czy komputer jest dostępny do użytku.
Funkcje
Rozszerz kontrolę komputera DVI o współdzielony (na przemian) dostęp pomiędzy dwoma konsolami użytkowników
Doskonała jakość wideo - obsługa rozdzielczości do 1080p, 1920 x 1200 i 4K przy 30 Hz*
Obsługa dźwięku stereo 2.1 i dźwięku HD**
Zgodność z HDCP - obsługa urządzeń HDCP
EDID Expert™ - wybiera optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej
rozdzielczości dla różnych monitorów
Tryby wyłączne konsoli:
-Automatyczny: Dostęp do komputera przełączany jest do pierwszej użytej konsoli
-Ręczny: Dostęp do komputera przełączany jest na konsolę za pomocą przycisku na przednim panelu lub klawisza skrótu
Obsługa połączeń szeregowych RS-232 do przełączania i konfigurowania ustawień
Funkcja wygaszacza ekranu - blokuje ekran konsoli po określonym czasie braku aktywności
Emulacja klawiatury Mac/Sun: konsole mogą korzystać z klawiatur PC podczas pracy na platformach Macintosh/Sun***
Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługuje klawiatury angielskie, japońskie, francuskie i niemieckie
Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac lub Sun
Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie - eliminuje niezgodność i problemy z instalacją oraz konieczność konfigurowania oprogramowania
Uwaga:
* Rozdzielczość 4K przy 30 Hz jest obsługiwana w przypadku użycia kabla DVI do HDMI.
** Dźwięk HD może być konwertowany za pomocą kabla DVI do HDMI.
*** Kombinacje klawiatur PC emulują klawiatury Mac/Sun.

