
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met
audio en remote switch – met USB-voeding
Product ID: SV211DPUA

Met de SV211HDUA 2-poorts DisplayPort®-kabel KVM-switch met audio en remote switching control kunt
u twee DisplayPort, met USB uitgeruste pc's aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en
audiorandapparatuurset.

Om uw bureau te helpen organiseren zonder werkruimte op te offeren, heeft deze compacte
DisplayPort USB KVM  geïntegreerde kabels die direct op uw systeem kunnen worden aangesloten, en dat
zonder veel ruimte in beslag te nemen. De switch heeft een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5
meter lange geïntegreerde kabel die op een gemakkelijk toegankelijke plaats kan worden geplaatst,
alsmede keyboard hotkeys en met pc of Mac® compatibele software voor het schakelen tussen systemen.
De DisplayPort KVM-switch is voorzien van een USD-voeding waardoor geen grote voedingsadapter  en
wandcontact nodig zijn.

Deze KVM met DisplayPort videocapaciteit biedt ondersteuning voor resoluties tot 2560x1600 zodat een
groot DisplayPort scherm kan worden gebruikt voor applicaties die hoge grafische output vereisen.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de
ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau
innemen wordt bespaard

• Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur
thuis of op kantoor

• Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er
vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
• Schakel pc's met een drukknop, hotkeys of schakelsoftware
• Compact, ruimtebesparend ontwerp
• Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
• Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
• Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
• Onafhankelijk schakelen tussen audio/microfoon voor ononderbroken

audio
• Analoge (3,5 mm) en DisplayPort-audio ondersteund
• Ondersteunt hot-plugging
• Schakelaar aan 1,5 m lange kabel
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

Inclusief kabels Ja

KVM-poorten 2

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype DisplayPort

Rack-monteerbaar Nee

Prestaties Audiospecificaties Analoge (3,5 mm) en DisplayPort-audio ondersteund

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software

Schermmenu & sneltoetsen Nee

Connector(en) Console-aansluiting(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Hostaansluitingen 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk

1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk

Software Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 tot 10.9

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de
KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle
platforms

Als u van plan bent de DisplayPort KVM te converteren
zodat deze met verschillende videobronnen of schermen
zoals HDMI of VGA werkt, zijn actieve adapters vereist

Indicatoren LED-indicatoren 1 - PC-keuze-indicator

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
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Fysieke
eigenschappen

Breedte product 66 mm [2.6 in]

Gewicht product 367 g [13 oz]

Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]

Kabellengte 850 mm [33.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 88 mm [3.5 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 62 mm [2.4 in]

Package Length 25 cm [9.8 in]

Package Width 16.3 cm [6.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 480 g [16.9 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - KVM-switch

1 - Software-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

www.startech.com/nl
0800 0230 168


