CS261
Dispositivo de Partilha de Computador DVI USB

O CS261 proporciona uma experiência multi-utilizador/tarefa-única que permite a dois utilizadores partilhar a utilização de um computador a partir de
duas consolas (monitor, teclado USB, rato USB, altifalantes e microfone).
O CS261 é ideal para pequenas empresas. Todos os programas, ficheiros e recursos no computador ligado podem ser acedidos e partilhados pelos
dois utilizadores sem a complexidade e despesa de configurar uma rede. Os utilizadores trabalham com o computador um de cada vez com uma
funcionalidade opcional de segurança, que pode bloquear o vídeo e áudio da consola que não está a ser usada.
O CS261 proporciona um prático OSD (On Screen Display) que notifica utilizadores de quando outra consola está a aceder ao computador. Isto
permite a ambos utilizadores saber num instante se o PC está ou não disponível para utilização.

Caraterísticas
Expanda o controlo de um computador DVI com (um de cada vez) acesso partilhado entre duas consolas de utilizador
Qualidade Vídeo Superior – suporta resoluções até 1080p, 1920 x 1200, e 4K a 30 Hz*
Suporta som estéreo de 2.1 canais e áudio de alta definição**
Conformidade HDCP – suporte para dispositivos com HDCP ativado
EDID Expert™ – seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução em
diferentes monitores
Modos de Consola Exclusivos:
-Auto: Acesso do computador muda para uma consola de acordo com o princípio de ordem de chegada
-Manual: Acesso do computador muda para uma consola usando o botão do painel frontal ou tecla de atalho
Suporte para comandos de série RS-232 para mudar a operação e configurar as definições
Funcionalidade de Poupança de Ecrã – bloqueia o ecrã da consola após um período de inatividade
Emulação de teclado Mac/Sun: as consolas podem usar teclados PC enquanto trabalham em plataformas Macintosh/Sun***
Mapeamento de Teclado Multilingue – suporte para teclados em Inglês, Japonês, Francês e Alemão
Suporte multi-plataformas: Windows, Linux, Mac ou Sun
Firmware atualizável para se manter a par das atualizações
Nenhum Software Necessário – elimina problemas de incompatibilidade e instalação e a necessidade de configurar software
Nota:
* 4K a 30 Hz é suportado quando utiliza um cabo DVI para HDMI.
** Áudio de alta definição pode ser convertido usando um cabo DVI para HDMI.
*** Combinações de teclado PC emulam teclados Mac/Sun.
Especificações
Ligações do
computador

1

Seleção de consola

Botão, RS-232, Tecla de atalho*
Nota: Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual

Conectores
Portas de consola

2 x DVI-D Fêmea (Branco)
4 x USB Tipo A Fêmea
2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)

Portas KVM

1 x DVI-D Fêmea (Branco)
1 x USB Tipo B Fêmea
1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)

RS-232

1 x RJ-11 Fêmea

Energia

1 x Ficha DC (Preto)

Comutadores
Seleção de modo

1 x Botão

Reposição

1 x Botão semi-embutido

DIP

1 x 4 pinos

LED
Selecionado

2 (Verde)

Manual

1 (Laranja)

Vídeo

3840 x 2160 a 30 Hz

Consumo de energia

DC5V:2.4W:20BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0-50˚C

Temperatura de
armazenamento

-20-60˚C

Humidade

0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.72 kg ( 1.59 lb )

Dimensões (C x L x A)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 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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