
USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel &
Audio via Glasvezel - 2km
Product ID: SV565FXDUSA

Met de SV565FXDUSA USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio kunt u
een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-
switch) via een multi-mode glasvezelverbinding op een afstand van maximaal 2000
m. Door het zenden van digitale DVI-video (of HDMI met een DVI-naar-HDMI-
adapter) over een multi-mode glasvezelverbinding is er geen kwaliteitsverlies van het
signaal, dus de video is zo scherp en helder als waneer de monitor rechtstreeks zou
zijn aangesloten op de pc . Voor extra gemak biedt de KVM-verlenger ondersteuning
voor aansluiting op computers via USB en is compatibel met elk merk USB KVM-
switch. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door
StarTech.com

www.startech.com/nl
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Veilige afstandsbediening van ontoegankelijke, fysiek beveiligde
servers

• Bedien of bewaak een pc op afstand vanaf een ruwe omgeving
(fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)

• Geavanceerde videobewerking, CGI en andere CPU-intensieve
activiteiten kunnen worden uitgevoerd op een externe high-end
server door middel van een console

• Verleng en bedien grote schermen voor narrowcasting of bij
informatiebalies met volledig digitale HD-kwaliteit op 1080p+

• Maakt toegang tot een serverrack mogelijk, lokaal en op afstand,
zonder in te boeten op werkruimte en bedieningsgemak

Eigenschappen

• Ondersteuning voor afstanden tot 2000 m
• Volledig compatibel met DVI-D en HDMI-normen door DDWG
• Verlengt meerdere signalen: USB-toetsenbord en -muis, RS232

seriële poort, digitale video (DVI / HDMI) en audio
• Ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1200 (en HD 1080p)
• Inclusief 30 m multi-mode glasvezelkabel
• Volledig vrij van elektromagnetische interferentie (EMI)
• Digitale videotransmissie heeft geen signaalverlies en zorgt zelfs over

lange afstand voor een 100% waarheidsgetrouw beeld
• Met de optionele beugel voor rackmontage (apart verkrijgbaar)

kunnen de verlengers in elk standaard 19 inch rack worden
gemonteerd

• Bediening per knopdruk of sneltoets
• HDCP-compatibel
• Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief

draadloze)
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Ja

KVM-poorten 2

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype DVI

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties DVI-ondersteuning Ja - Single-Link

IP-controle Nee

Max. overdrachtsafstand 2 km (1.2 mi)

Maximale digitale resoluties 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)

MTBF 190000 uur

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en) Andere aansluiting(en) 2 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk

Console-aansluiting(en) 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk

2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

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

Hostaansluitingen 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk

2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties
(inclusief draadloze)

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Indicator extern

1 - Indicator lokaal

1 - Statusindicator (groen - power aan, blauw - power aan
en verbonden)

2 - Seriële indicatoren (RX/TX-status)
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Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5A

Vermogensopname 18

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% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 22 cm [8.7 in]

Diepte product 135 mm [5.3 in]

Gewicht product 1 kg [2.3 lb]

Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 35.6 cm [14 in]

Package Length 50 cm [19.7 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 5.8 kg [12.8 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Basiseenheid

1 - Console-eenheid

4 - Rekmontagesteunen

1 - 30m multi-mode glasvezelkabel

2 - Sets DVI-, USB- en audiokabels

1 - Rubberen voetjes

2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Handleiding

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