CE300
Extensor KVM Áudio

O CE300 oferece Auto Signal Compensation (ASC), e oferece acesso fácil para o seu sistema através de um console remoto com teclado, monitor e
mouse que pode estar a até 100m de distância. O CE300 utiliza conectores tradicionais PS/2 para o teclado e mouse do console. O CE300 possui
também áudio habilitado. O cabo Cat 5, que é rápido e confiável, é utilizado para fazer conexões remotas. Com um KVM Extender, equipamentos
com sistemas sensíveis podem residir em um ambiente seguro e ser acessado a partir de um console localizado onde o trabalho é feito.

Caraterísticas
Utiliza cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas (até 100 m de distância)
Dual Console Operation - control your system from both the local and remote consoles (PS/2 Keyboard, Mouse, Stereo Speakers, Stereo
Microphone and Monitor)
Console para dupla operação – controle o seu sistema através de consoles remotos ou locais (Teclado PS/2, mouse, caixas de som estério,
microfone estéreo e monitor)
Supports Stereo Speakers and Stereo Microphone
Suporta caixas de som estéreo e microfone estéreo
Pushbutton selection - sequential selection between local and auto mode
Seleção de botões – seleção seqüencial entre modo local e automático
Automatic Gain Control - automatically adjusts signal strength to compensate for distance
Controle de ganho automático – ajuste automático da força de sinal para compensar a distância
Built-in ASIC for greater reliability and compatibility
Baseado em ASIC para maior confiabilidade e compatibilidade
High video resolution - up to 1280 x 1024
Alta resolução de vídeo - até 1280 x 1024
Supports DDC2B for local monitor (display data channel for communication between graphic card and monitor) Suporta DDC2B para monitor
local (canal exibição de dados para comunicação entre cartão gráfico e monitor)
Supports VGA, SVGA, and Multisync Monitors
Suporta monitores VGA, SVGA e Multisync
Firmware Upgradable
Firmware atualizável
Multiplatform support: Windows 2000/XP/Vista and Linux.
Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista and Linux.
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