
   

4-Portni Namizni KVM Preklopnik 

Preklopnik USB s kabli in Audio podporo

Part No.: 151269

MANHATTAN KVM Preklopnik je štiri portni namizni KVM preklopnik z

avdio podporo in podporo za mikrofon. Z USB podporo vam omogoča

uporabo USB miške in tipkovnice. V paketu dobite štiri odstranljive

KVM kombo kable in set štirih audio kablov za multimedijske naprave.

Omogoča dostop, kontrolo in ponovni zagon do štirih multimedijskih

računalnikov z eno samo konzolo (Ekran, tipkovnice, miška) in dodatno

po potrebi zvočnikov ter mikrofona.

Preklop Audio in Mikrofona brez kompromisov

Preklopite zvok in mikrofon med dvema računalnikoma. S pomočjo priložene programske

opreme lahko nastavite zvočne izhode po želji.

USB Vmesnik Kompatibilen z različnimi Sistemi

Tehnologija USB vmesnika podpira namizne računalnike, Macintosh G3/G4 in iMAC. (KVM

Switching Programska oprema podpira samo Windows platformo)

Vsi Kabli Priloženi za KVM Uporabnike

KVM Preklopnik reši težave s kabli ker so priloženi štirje x 1.5 m odstranljivi KVM povezovalni

kabli. Zato ni potrebno zapravljati časa z iskanjem kompatibilnih kabov - vse kar potrebujete

je v paketu.

Lastnosti:

Omogoča upravljanje štirih USB računalnikov preko ene

tipkovnice miške in monitorja

Omogoča preklapljanje mikrofona in zvoka za nemoteno

multimedisjko izkušnjo

Omogoča preklapljanje (Hot-plugging) brez ugašanja računalnika

ali preklopnika

Izbira kanala preko gumbov ali tipkovnice

Podpora za ločljivosti do 1600x900 pikslov

LED indikatorji izbranega porta

Napajanje preko USB vhoda - ni dodatnega napajanja

Vključuje štiri priključne kable za povezavo računalnika, zvočnika

in mikrofona

Za več informacij o Manhattan izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.manhattan-products.com. Vsi nazivi

artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega

dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.



Doživljenska garancija

Specifikacije:

Standardi

• USB 1.1

Splošni podatki

• PC povezave: 4

• Konzola povezava: 1

• PC priključki:

- 4 x USB tip A (tipkovnica, miška), 4 x 3.5 mm audio vtič (za mikrofon

in za zvočnike izhod zvočne kartice)  in 4 x HD15 moški (slika) z 4 x 1.8

m povezovalniki kabli

• Konzola priključki:

- 2 x USB tip A (tipkovnica, miška)

- 1 x HD15 ženski (slika)

• Audio priključki:

- 1 x 3.5 mm vtič (za mikrofon konzole)

- 1 x 3.5 mm vtič (za zvočnike konzole)

• Preklapljanje:

- Z gumbom

- Z tipkovnico

• Video ločljivost: max. 1600 x 900

• FCC Class B, CE, RoHS

LED indikator delovanja

• Ena LED dioda na kanal

Napajanje

• USB napajanje

Ohišje

• Plastično ohišje

• Dimenzije: 125 (D) x 86 (Š) x 26 (V) mm

• Teža: 0,9 kg

• Delovna temperatura: -10 – 50°C

• Delovna vlažnost: 0 – 90% RH, brez kondenza

• Temperatura skladiščenja: -20 – 60°C

Paket vsebuje

• 4-Portni Kompaktni KVM Preklopnik

• Hitra navodila za namestitev

• PC in audio povezovalni kabli (1.8 m)

Za več informacij o Manhattan izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.manhattan-products.com. Vsi nazivi

artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega

dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.
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