CS62US
Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA/Áudio (0,9m)

Nossa solução USB completa. Conecte dois computadores USB a um console USB para obter um sistema completo USB compatível
com todas as plataformas operacionais: PC, Mac e Sun.

Caraterísticas
Um console USB controla dois computadores USB
Design compacto, cabos embutidos de 0,9 m
Seleção de teclas de acesso para sistema operacional e idioma do teclado
Seleção de computadores via tecla de acesso e mouse USB NOVO!
Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
Vídeo DynaSync ™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução
durante a comutação entre portas
O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse NOVO!
A porta do mouse pode ser usada como hub USB e também para o compartilhamento de periféricos USB*
Suporta teclados de jogo NOVO!
Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio NOVO!
Design todos-em-um
Com suporte a alto-falantes
Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536; DDC2B
Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
Não precisa de adaptador de energia externo
Suporte e emulação de teclados Sun/Mac*
* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Sun/Mac
2. Os teclados Sun/Mac funcionam apenas com seus próprios computadores.

Especificações
Ligações do
computador

2

Seleção de portas

Tecla de atalho, Rato

Conectores
Portas de consola

1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
2 x USB Tipo A Fêmea
1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)

Portas KVM

2 x HDB-15 Macho (Azul)
2 x USB Tipo A Macho (Preto)
2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)

LED
Selecionado

2 (Verde)

Comprimento do cabo
Computador

0,9 m

Emulação
Teclado / Rato

USB

Vídeo

2048 x 1536, DDC2B

Intervalo de procura

5 segundos

Consumo de energia

DC5V:0.33W:14BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 50 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.28 kg ( 0.62 lb )

Dimensões (C x L x
A)

8.75 x 6.08 x 2.80 cm
(3.44 x 2.39 x 1.1 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões
físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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