KA7168
Adaptador KVM Multimédia Virtual USB HDMI com suporte para Smart Card

O cabo adaptador KVM KA7168 conecta um comutador KVM às portas USB e de vídeo HDMI de um computador de destino. O
KA7168 suporta saída HDMI e oferece um plugue USB para conexão com um computador de destino para permitir suporte a smart
card/CAC.* Com seu design compacto e leve, representa a próxima geração de cabos adaptadores KVM – oferecendo uma superior
compensação de sinal e técnicas de ajuste do retardo na propagação que ampliam consideravelmente a qualidade de vídeo.
* Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A,
KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 ou KN4132.

Caraterísticas
Compensação automática de sinal (ASC), dispensando ajuste de interruptores DIP para distâncias diferentes
Emulação de teclado e mouse – mantém seu servidor operando perfeitamente quando ele estiver desconectado da porta
KVM do comutador ou for realocado a uma porta KVM diferente
Atualizações de firmware por toda a vida
Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
ASIC embutido para garantir maior confiabilidade e compatibilidade
Tamanho compacto
Suporte a mídia virtual**
Suporte a leitores smart card / CAC**
* Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de
produto dos switches KVM ligados.
** Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A,
KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 ou KN4132.

Especificações
Conectores
Ligação

1 x RJ-45 Fêmea

Computador

2 x USB Tipo A Macho
1 x HDMI Macho

LED
Online

1 (Verde)

Energia

1 (Laranja)

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.11 kg ( 0.24 lb )

Dimensões (C
x L x A)

9.10 x 5.60 x 2.12 cm
(3.58 x 2.2 x 0.83 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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