CS533
Tap (Przełącznik KM USB na Bluetooth)

CS533 Tap jest urządzeniem sterującym, które służy do sterowania jednym komputerem i dwoma urządzeniami Bluetooth z poziomu jednego zestawu
klawiatura/mysz USB. CS533 Tap przekształca zwykłe sygnały klawiatury i myszy USB na sygnały Bluetooth, co umożliwia przekazywanie ich z
komputera do urządzeń Bluetooth.
CS533 Tap eliminuje konieczność kupowania osobnej klawiatury lub myszy Bluetooth do urządzeń Bluetooth. Pozwala zaoszczędzić miejsce na
biurku i umożliwia obsługiwanie urządzeń Bluetooth za pomocą ulubionej klawiatury multimedialnej.
Funkcje

Przekazuje sygnały z klawiatury i myszy USB* komputera do dwóch urządzeń Bluetooth

Szybkie przełączanie między obsługą komputera i urządzeń Bluetooth za pomocą skrótu klawiszowego

Obsługa odwzorowań klawiszy multimedialnych z PC i Mac na iOS przez Bluetooth

Obsługa klawiatur bezprzewodowych i wielofunkcyjnych

Obsługa i emulacja klawiatury Mac**

Obsługa klawiatur/myszy USB przełączanych między systemami: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac oraz Linux

Poprzez sygnał Blootooth obsługiwane są systemy: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac oraz Linux

Zasilanie z gniazda USB

Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

Niewymagane oprogramowanie

*Mysz nie jest obsługiwana w urządzeniach z systemem iOS i niektórych urządzeniach Bluetooth.

** Klawiatury Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

**Klawiatury Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje
Połączenia
PC/Bluetooth

1/2

Wybór portu

Przycisk skrótu

Złącza
Klawiatura

1 x USB typ A żeńskie (białe)

Mysz

1 x USB typ A żeńskie (białe)

Zasilanie

1 x USB typ A męskie (białe)

Długość kabla
Komputer

1,8 m

Diody LED
Wybór funkcji
Bluetooth

2 (niebieski)

Emulacja

USB
Bluetooth 2.1, klasa 2

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0 – 50°C

Temperatura
przechowywania

-20 – 60°C

Wilgotność

0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastik

Masa

0.12 kg ( 0.26 lb )

Wymiary(D x S x
W)

9.20 x 7.80 x 2.46 cm
(3.62 x 3.07 x 0.97 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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