
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
Product ID: SV431DPUA

De SV431DPUA 4-poorts USB DisplayPort KVM switch met audio combineert volgende generatie
schermstandaards met naadloze KVM bediening van tot 4 aangesloten Windows- of Mac-computers.

Geschikt voor DisplayPort-resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, en met ondersteuning van zowel 7.1 HD
digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) als aparte 3,5 mm stereoaudio. Dankzij een
geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u 2 extra randapparaten met aangesloten computers delen, alsof ze
direct zijn aangesloten.

Geschikt voor hoogwaardige statische beeldvormingsapplicaties zoals gezondheidszorg (MRI,
röntgendiagnoses etc.) en ondersteuning van een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere
vernieuwingsfrequenties.

Als eenvoudige, maar uitgebreide oplossing is de 4-poorts KVM switch voorzien van zowel een drukknop
aan de voorkant als schakelen met sneltoetsen, een kleine vormfactor met aansluitpoorten aan de
achterkant, om impact op de werkruimte tot een minimum te beperken.

Gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack
montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan
worden gemonteerd.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat
er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

• Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en
röntgenbeelden

• Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers
om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

• Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
• Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de

ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een
bureau innemen wordt bespaard

• Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-
aansluiting voor satelliettopografie-systemen

Features

• 7.1-kanaals HD-audio plus analoge stereo audio en microfoon
• Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en

andere USB-apparatuur
• Omschakelen per knopdruk of sneltoets
• DisplayPort-resolutie van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
• Onafhankelijk van besturingssysteem - geen drivers of software

nodig
• Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
• Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
• Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
• Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
• Zelf in te stellen scantijdintervallen
• Voldoet aan VESA en CEA
• Volledig compatibel met Mini-DisplayPort, HDMI en DVI adapters
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Ja

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 4

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype DisplayPort

Rack-monteerbaar Optioneel

Prestaties DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Maximale digitale resoluties 2560 x 1600 @ 60Hz

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 136000 hours

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Schermmenu & sneltoetsen Nee

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

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

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

Hostaansluitingen 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power

4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)

4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 0.8A

Polariteit pin midden Positief
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Stekkertype M

Uitgangsspanning 12 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 8.7 in [220.7 mm]

Diepte product 5.1 in [130.6 mm]

Gewicht product 2.3 lb [1 kg]

Hoogte product 1.7 in [44 mm]

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch

4 - Zelfklevende voetjes

1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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