CE775
USB VGA Dual View Cat 5 KVM Extender med Deskew (1280 x 1024@300 m)

ATEN CE775 Dual View KVM Extenders med deskew-funktion tillåter åtkomst till ett datorsystem från en fjärr-dualvykonsol upp till
300 m bort. Dualvyfunktionen ger stöd för två skärmar och låter video sömlöst visas på två monitorer. Dess avancerade PCuppvakningsfunktion tillåter dig att helt enkelt använda en tryckknapp från fjärr-dualvykonsolen för att väcka upp en dator på den
lokala platsen via RS-232. Du behöver inte gå till den lokala platsen för att väcka upp datorn. Den eliminerar behovet av att växla
fram och tillbaka mellan den lokala datorn och fjärrkonsolen, vilket är effektivt och flexibelt.
Använd de förbättrade inbyggda frontpanelsreglagen för att enkelt justera bildkvaliteten. Dessutom kan du nu, enklare och
snabbare än någonsin, automatiskt synkronisera tidsfördröjningen för RGB-signaler för att kompensera för avstånd.

Egenskaper
Stöder dualvy - anslut två skärmar för att överföra två videutgångssignaler till en fjärrplats upp till 300 m bort med billiga Cat
5e/6-kablar
Dualkonsoldrift - styr ditt system från både de lokala och avlägsna USB-tangentbords-, monitor- och muskonsolerna
Deskew-funktion - synkroniserar automatiskt RGB-signalernas tidsfördröjning för att kompensera för avståndet
Stöd för datoraktivering - tryck på en tryckknapp på fjärrkonsolen för att aktivera en dator vid den lokala platsen via RS-232
Överlägsen videokvalitet – 1920x1200 @60Hz (150 m), 1280x1024 @60Hz (300 m)
Förstärkningsstyrning/kompensationskontroll – justerar signalstyrka för att kompensera för avstånd
Skärmvisning – justera videokvaliteten med det intuitiva OSD-menysystemet
RS-232-kanal – låter dig ansluta till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckkodsläsare
Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
Stöd för och emulering av Sun-/Mac-tangentbord*
Stödjer bredbildsformat **
* 1. PC-tangentbordskombinationer överträffar Sun-/Mac-tangentbord
2. Sun/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer
** EDID-data för en bred skärm skickas från den lokala videoutgångsporten. För bredskärmslägen och skärmar ska du ansluta
monitorn till den lokala videoutgångsporten eller använda en ATEN EDID-emulator.
Specifikation
Function

CE775L

CE775R

Kontakter
Konsolportar

2
2
1
1

x
x
x
x

USB-A hona (vit)
HDB-15 hona (blå)
Mini-stereouttag hona (grönt)
Mini-stereouttag hona (rosa)

2
2
1
1

x
x
x
x

USB-A hona (vit)
HDB-15 hona (blå)
Mini-stereouttag hona (grönt)
Mini-stereouttag hona (rosa)

KVM-portar

1
1
1
1

x
x
x
x

SPHD-17 hona (gul)
Mini-stereouttag (grönt)
Mini-stereouttag (rosa)
HDB-15 hane (blå)

N/A

RS-232

1 x DB-9 hona (svart)

1 x DB-9 hane (svart)

Effekt

1 x DC-uttag (svart)

1 x DC-uttag (svart)

Enhet till enhet

2 x RJ-45 hona (svart)

2 x RJ-45 hona (svart)

Val av driftläge

1 x Tryckknapp

1 x Tryckknapp

Datoraktivering

N/A

1 x Tryckknapp

Portval
videoutmatning

N/A

1 x Skjutreglage

Förstärkningsreglage
video

N/A

1 x Vred

Kompensationsreglage
video

N/A

1 x Vred

RGB-mottagare

N/A

3 x Vred

Lokal

1 (grön)

N/A

Fjärr

1 (grön)

1 (grön)

Länka

N/A

1 (grön)

Tangentbord / mus

USB

USB

Video

1600 x 1200 vid 60Hz (150m);
1280 x 1024 vid 60Hz (300 m)

1600 x 1200 vid 60Hz (150m);
1280 x 1024 vid 60Hz (300 m)

Strömförbrukning

DC5,3V:3,9W:23BTU

DC5,3V:8,6W:45BTU

Drifttemperatur

0-50°C

0-50°C

Lagringstemperatur

-20-60°C

-20-60°C

Luftfuktighet

0-80% RH, icke-kondenserande

0-80% RH, icke-kondenserande

Switchar

LED

Emulering

Miljö

Fysiska egenskaper
Hölje

Metall

Metall

Vikt

0,69 kg (1,52 lb)

0,69 kg (1,52 lb)

Mått (L x B x H)

20,00 x 7,62 x 4,20 cm
(7,87 x 3 x 1,65 tum)

20,00 x 7,63 x 4,20 cm
(7,87 x 3 x 1,65 tum)

Notera

För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för
WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

