2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB
2.0-hub
Product ID: SV231HDMIUA

Met de SV231HDMIUA 2-poort USB HDMI KVM-switch kunt u twee multimediacomputers met USBaansluiting of apparaten met HDMI-interface bedienen met een enkele set randapparatuur (toetsenbord,
muis, monitor, luidsprekers en microfoon).
De USB HDMI KVM-switch is een uiterst veelzijdige KVM-oplossing en heeft een geïntegreerde 2-poort
USB 2.0-hub waarmee aangesloten computers toegang kunnen krijgen tot high-speed USB-apparaten en
zo de aanschafkosten van dubbele USB-randapparatuur kunnen worden vermeden.
Via de HDMI KVM-switch is video van hoge kwaliteit mogelijk met HD-resoluties tot 1920 x 1200. Er is
sprake van echte digitale signaaloverdracht via de kabel en deze schakelaar kan worden gebruikt om een
HD-scherm aan te sluiten op meerdere HDMI-bronnen zoals BluRay-spelers, spelcomputers en HDmediacenters.
U kunt met de switch ook de audio en een microfoon omschakelen en de aangesloten computers, USBapparaten en audio-/microfoonkanalen gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar selecteren met behulp van
druktoetsen op de voorzijde van de switch of sneltoetsen via het toetsenbord.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Ideaal voor het delen van twee moderne HDMI-multimedia-pc's met
een HDMI-monitor
Studenten kunnen gebruik maken van een enkele monitor en hun
spelcomputer aansluiten samen met een pc of laptop
Multimedia-pc’s kunnen randapparatuur en een enkele HD-televisie
met elkaar delen
Gebruik op kantoor om twee multimedia-pc’s aan te sluiten op een
enkel werkplek voor een hogere productiviteit

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omschakelen per drukknop of sneltoets
Geïntegreerde USB 2.0-hub - Deel USB-randapparatuur tussen pc's
Ondersteunt Digitale video met hoge resoluties tot UXGA
(1600x1200), WUXGA (1920x1200) en 1080p (1920x1080)
Geen drivers of software nodig; onafhankelijk van besturingssysteem
Ondersteunt plug & play
Ondersteuning van zowel HDMI-audio als analoge audio via 3,5 mm
mini-jack
Onafhankelijk audioschakelen
Akoestisch signaal om het schakelen van een PC aan te geven
Zelf in te stellen scantijdintervallen
Handmatig aanpassen van videosignaal via functietoets aan de
achterzijde
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Hardware

Prestaties

Connector(en)

Warranty

3 Years

Audio

Ja

Inclusief kabels

Nee

KVM-poorten

2

Multi-monitor

1

Ondersteunde platforms

USB

Op elkaar aansluitbaar

Nee

PC-videotype

HDMI

Rack-monteerbaar

Nee

Hot-Key Selection

Ja

IP-controle

Nee

Maximale digitale resoluties

1920 x 1200

Maximum aantal gebruikers

1

MTBF

126813 hours

Ondersteuning breedbeeld:

Ja

Poortselectie-ondersteuning

Knopdruk en sneltoetsen

Schermmenu & sneltoetsen

Nee

Console-aansluiting(en)

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

Hostaansluitingen

2 - HDMI (19-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

Indicatoren

LED-indicatoren

2 - Online/Actief (groen - aangesloten pc is online, rood pc is geselecteerd)

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

110V-240V AC

Ingangsstroom

0.8A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Uitgangsspanning

12 DC
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Uitgangsstroom

1.5A

Vermogensopname

18

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

Breedte product

4.9 in [124.8 mm]

Diepte product

2.8 in [70 mm]

Gewicht product

22.4 oz [634 g]

Hoogte product

1.6 in [40 mm]

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2-poort HDMI KVM

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

1 - Pakje met rubberen voetjes
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

