
USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart
adapter met bestandsoverdracht & video-opname
Product ID: NOTECONS02X

Met deze robuuste en draagbare USB crash cart adapter kunt u uw laptop veranderen in een draagbare
console voor toegang tot servers, desktops en laptops alsmede pinautomaten, kiosken of elke
andere computer met zowel VGA- als USB-poorten.

Deze adapter ondersteunt ook lokale bestandsoverdracht en video-opnames, die in de software zijn
geïntegreerd.

Maximale duurzaamheid

Deze crash cart adapter is speciaal ontworpen voor maximale duurzaamheid. De adapter heeft een
robuuste, rubberen behuizing die schokken opvangt als men hem per ongeluk laat vallen, zodat u zich
geen zorgen hoeft te maken over onverwachte situaties.
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Probleemloze bediening

Verhelp problemen met uw apparaten snel en gemakkelijk. Sluit de crash cart adapter gewoon aan op uw
laptop met de meegeleverde USB-kabel, en sluit dan de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw
server.

De crash cart adapter heeft een flexibele software-interface voor robuuste prestaties. Zo kunt
u bestanden van uw laptop naar de server kopiëren, activiteiten met het aangesloten apparaat bewaken
en opnemen als video voor archiverings- en opleidingsdoeleinden en screenshots maken en het
beeldscherm op vol scherm of op een kleiner formaat instellen, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken. 

Compacte mobiliteit

Dankzij deze draagbare crash cart adapter kunt u met slechts één laptop verbinding maken met een
headless apparaat en hoeft u geen onhandige, traditionele crash cart voor serverruimtes mee te nemen.
Met optimale draagbaarheid voor uw mobiele administratie of reparaties in gedachten, heeft deze adapter
in zakformaat een compact en lichtgewicht design, waardoor de adapter gemakkelijk in uw laptoptas past.

De adapter wordt via USB gevoed, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen. Bovendien
zijn de KVM-kabels op de crash cart adapter aangesloten zodat u geen extra accessoires nodig heeft om
deze met uw server te verbinden. De geïntegreerde kabels zijn voorzien van een trekontlasting, om
slijtage of breuk te voorkomen.

Universele connectiviteit

Voor deze USB crash cart adapter hoeft u geen software op de server te installeren. De adapter kan op
elke pc of elk apparaat met een VGA- en een USB-poort worden aangesloten voor besturing op BIOS-
niveau.

De NOTECONS02X wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Ga naar verder gelegen serverruimtes om ter plaatse onderhoud uit
te voeren aan vele verschillende servers en terminals

• Houd uw routinematige diagnoses en reparaties mobiel, door
vervanging van een logge crash cart

• Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of
overvolle server racks, waar een vast geïnstalleerde console niet
haalbaar is

• Voer onderhoud uit aan headless servers of andere computers, zoals
pinautomaten en VLT-terminals, die geen scherm, toetsenbord of
muis ondersteunen

Features

• Duurzame prestatie en rubberen behuizing
• Maximale mobiliteit met een compact design, geïntegreerde KVM-

kabels en USB-voeding
• Probleemloze instelling met plug & play installatie
• Geïntegreerde kabels met trekontlasting ter voorkoming van slijtage

of breuk
• Ondersteunt het delen van bestanden en video-opnames tussen uw

laptop en de aangesloten server
• Geoptimaliseerde weergave met automatische aanpassing van de

afmetingen van het videovenster, zodat geen schuifbalken meer
nodig zijn

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
• LED-indicatie voor USB, video en consolekoppeling
• Geschikt voor verouderde en industriële apparaten
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

Inclusief kabels Ja

KVM-poorten 1

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Nee

Prestaties Hot-Key Selection Nee

IP-controle Nee

Maximale analoge resoluties 1920x1200 @ 60Hz

Maximum aantal gebruikers 1

Schermmenu & sneltoetsen Nee

Connector(en) Console-aansluiting(en) 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input

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

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk

Software Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 tot 10.14
Linux 2.6 naar 4.11 alleen LTS versies

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie If you're interfacing with a Linux device, this adapter is
only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S
English configuration

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding

1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)

1 - Host/server-videoverbinding (VGA)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

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

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 3.5 in [88 mm]

Diepte product 4.5 in [115 mm]
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Gewicht product 8.6 oz [244 g]

Hoogte product 0.9 in [22 mm]

Kabellengte 16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA
host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Kleur Zwart

Lengte product 4.9 in [125 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Robuuste crash cart adapter

1 - USB A naar Mini-B kabel

1 - USB-software sleutel

1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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