
2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts
USB 2.0 hub
Product ID: SV231DVGAU2A

Met deze USB KVM switch kunt u twee computers, elk met dubbele VGA-uitgangen, aansluiten op een
werkstation met twee schermen. U kunt het werkstation omschakelen tussen elke computer alsmede twee
extra USB-randapparaten en 3,5 mm luidsprekers & microfoon.

Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee VGA-video-ingangen en
twee verschillende computers. U hebt niet alleen toegang tot meerdere computers, maar kunt ook twee
VGA-schermen op elke computer gebruiken voor het streamen van onafhankelijke content naar elk
scherm, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. De VGA-poorten ondersteunen
resoluties tot 1920x1200 voor maximale schermweergave. 
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Toegang tot meerdere systemen

Deze KVM switch is voorzien van dubbele video en ondersteunt uw toetsenbord en muis, samen met een
2-poorts USB hub voor twee extra randapparaten, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toegang tot
twee aparte systemen via hetzelfde werkstation. Door ondersteuning van uw werkstation plus twee extra
randapparaten is deze KVM switch ideaal voor serverbesturing, en vergemakkelijkt toegang tot meerdere
computersystemen.

Probleemloze bediening

Deze 2-poorts KVM switch garandeert moeiteloze bediening via intuïtieve sneltoetsen. Het biedt een
eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer en
ondersteunt ook handbediening met de gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant van de
switch.

De SV231DVGAU2A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één
werkstation, voor een grotere productiviteit op kantoor

• Werk met multimediaprogramma's zoals het bewerken van video's en
foto's

• Bedien meerdere computers in een productielijn
• Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Features

• Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere
computers

• Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen
• Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
• 3,5 mm luidspreker- en microfoonconsole ondersteuning
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 2

Multi-monitor 2

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Nee

Prestaties DVI-ondersteuning Nee

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Maximale analoge resoluties 1920 x 1200

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 72.000 uur

Ondersteunde resoluties up to 1920 x 1200

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Schermmenu & sneltoetsen Nee

Connector(en) Console-aansluiting(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Output

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output

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

Hostaansluitingen 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Input

4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input

2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Groen - Power

2 - Groen - PC gedetecteerd

2 - PC-keuzeindicators

2 - Rood - PC-indicator

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC
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Ingangsstroom 0.6A

Polariteit pin midden Positief

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 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 4.1 in [104 mm]

Diepte product 5.1 in [130 mm]

Gewicht product 27.1 oz [768 g]

Hoogte product 2.2 in [57 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 6.3 in [159 mm]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Dubbele VGA USB KVM switch

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

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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