KL1100
Gaveta LCD Dual Rail PS/2-USB Console

O KL1100 é um console KVM com monitor LCD que conta com um painel LCD integrado de 17" ou 19", teclado completo e touchpad em um
gabinete 1U retrátil e montável em bastidor com fontes de alimentação de entrada AC ou DC. Para mais conveniência, há portas no painel traseiro
para um teclado e mouse externos PS/2 ou USB, além de monitor – permitindo gerenciar o switch de um console local.
KL1100M: LCD 17"
KL1100N: LCD 19"

Caraterísticas
Console KVM integrado com monitor LCD 17" ou 19" em um Trilho Duplo (Dual Rail) com afastamento superior e inferior para o bom
funcionamento, ocupando 1U de altura do rack
Entrada de energia AC ou DC
Interface dupla – suporta computadores e switches KVM com teclados e vários mouse PS/2 ou USB
Suporta um console externo com conectores PS/2 ou USB
Porta USB hot pluggable adicional para mouse no painel frontal
Qualidade superior de vídeo – suporta resoluções de até 1280 x 1024 @75Hz, DDC2B (LCD 17" e 19")
Teclado com 105 teclas; Emulação de teclado Sun
Design com trilho duplo permite que os módulos de monitor LCD e teclado/touch pad operem independentemente
Módulo LCD inclina até 120 graus para um ângulo de visualização mais confortável
Trava de console – permite que a gaveta do console permaneça seguramente fechada quando não está em uso
Compatível com todos os ATEN KVM Switches e muitos outros switches KVM do mercado
Profundidade ajustável para caber dentro do rack
Suporta Microsoft Intellimouse (5 teclas)
Suporta mouse Logitech e mouse Microsoft wireless
Suporte para Idiomas de teclado: Inglês (US); Inglês (UK); Alemão; Alemão (Suíço); Francês; Espanhol; Chinês Tradicional; Japonês;
Coreano; Sueco; Italiano; Russo; Húngaro; Grego
Incluso Kit padrão para montagem em rack – opcional Easy Rack Mounting (pode ser instalado por uma pessoa) kit montagem em rack
disponível (requer a compra separada)
Firmware atualizável
Para mais informações sobre switches KVM que podem conectar ao KL1100, acesse Tabela de compatibilidade de KVM

Kit para montagem em rack

Profundidade (cm)

2X-010G (Longo/Opcional)

68 - 105

Curto (Padrão)

42 - 77

Fácil instalação
Kit para montagem em rack

Profundidade (cm)

2X-012G (Longo/Opcional)

68 - 105

2X-011G(Rápida/Opcional)

57 - 70

Mais informações sobre "Montagem fácil em rack"...
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