
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en
USB 2.0-hub
Product ID: SV431DD2DUA

Met de SV431DD2DUA 4-poorts Dual DVI USB KVM switch kunt u vier pc's, elk met twee DVI video-
uitgangen, met twee beeldschermen, één microfoon en één luidsprekerset, één toetsenbord en één muis
alsmede twee andere USB-randapparaten delen.

De Dual View KVM switch is een ideale oplossing voor grafische ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of
opleidings- en financiële instellingen, waarmee u met een druk op de knop direct heen en weer kunt
schakelen tussen pc's met twee DVI-schermen, terwijl u de professionele videokwaliteit op beide
schermen kunt behouden. De Dual DVI switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB
2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten
systemen - zonder de dubbele kosten van randapparaten.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoge modus) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM wordt ondersteund,
moeten beide bron-pc's hetzelfde signaaltype verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam,
waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
Neem contact op met onze technische ondersteuning als u hulp nodig hebt bij het bepalen van uw bron.
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Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

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 omgetoverd 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 vier systemen met dual-DVI-
videokaarten kunnen worden bediend

• Bedien vier dual-DVI multimediacomputers met een enkele set
invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)

• Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers,
multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere
schermen

• Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten
heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u
USB-randapparatuur delen

Features

• Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige
omschakeling

• Ondersteunt resoluties tot 2048x1536 (analoog) en 1920x1200
(digitaal)

• USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks,
externe harde schijven, webcams, etc.)

• Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
• Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
• EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen

computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
• Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows

98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
• Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe

omgevingen
• Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP

voor de bescherming van digitale bestanden
• LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Ja

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 4

Multi-monitor 2

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype DVI

Rack-monteerbaar Optioneel

Prestaties DVI-ondersteuning Ja - Single-Link

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Maximale analoge resoluties 2048x1536 @85Hz

Maximale digitale resoluties 1920x1200 @60Hz

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 140000 hours

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Schermmenu & sneltoetsen Nee

Connector(en) Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

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

Hostaansluitingen 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

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

8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Groen - Power

4 - Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 0.8A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M
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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 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 8.7 in [220 mm]

Diepte product 5.1 in [130 mm]

Gewicht product 2.8 lb [1.3 kg]

Hoogte product 2.4 in [60 mm]

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 4.2 lb [1.9 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-poort 2x DVI USB KVM

4 - Zelfklevende voetjes

1 - universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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