
KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop
Adapter
Product ID: NOTECONS01

De NOTECONS01 KVM console naar USB 2.0 draagbare laptop crash cart-adapter verandert uw
notebook of netbook in een draagbare servercrashkar, waardoor u geen groot, zwaar en onhandig
videoscherm, toetsenbord en muis meer hoeft mee te slepen. Deze adapter biedt de VGA-aansluiting
van een hostcomputer op een laptop en emuleert de muis- en toetsenborduitgangen van de laptop voor
eenvoudige toegang tot en bediening van aangesloten servers, pc's of andere 'koploze' apparaten.
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"StarTech.coms USB
KVM kan uw beste
nieuwe vriend zijn voor
bezoeken aan het
datacenter... u kunt dit
gebruiken vanaf de
achterkant van het rack.
Voor problemen die
verplaatsing van kabels
of netwerkverbindingen
vereisen... kan dit
aanzienlijk tijd
besparen."

 — everythingUSB.com
 

"Het CRN Test Center
raadt StarTechs crash
cart-adapter aan voor
elk bedrijf met een
datacenter of met
monteurs die computer
in het veld
onderhouden"

 — CRN
 

Met draagbaarheid voor de mobiele beheerder of
reparatiemonteur in gedachten, is deze adapter in zakformaat
met USB-voeding een compact apparaat waarvoor geen extra
accessoires voor aansluiting op de meeste servers en geen
software-installatie bij de server noodzakelijk zijn. Bovendien
wordt de adapter in zakformaat gevoed door de USB-
aansluitingen van de server, waardoor de laptop/het netbook
langer kan worden gebruikt zonder de batterijvoeding te
verbruiken.

De laptop KVM server consoleadapter biedt volledige controle over
de aangesloten units en directe toegang tot het POST-scherm en
BIOS, plus de mogelijkheid om de aangesloten pc of machine
volledige te configureren; beheerders kunnen verbinding maken
met een headless server/headless apparaat zonder een dure,
rackmonteerbare LCD-console of
grotere scherm/toetsenbord/muis-oplossing aan te
hoeven schaffen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.

Hoe het werkt:
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http://www.crn.com/news/data-center/229400628/a-new-role-for-laptops-in-the-data-center.htm


Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Maakt grote, zware verrijdbare serverconsoles in de serverruimte of
op netwerklocaties overbodig

• Kosteneffectieve oplossing voor toepassingen waarbij speciale, op
een rack gemonteerde LCD-consoles te duur zijn of te omslachtig te
installeren

• Onderhoud van headless servers
• Mobiele reparatie van servers
• Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten

Features

• Compacte uitvoering met geïntegreerde KVM-kabels
• Geen externe voeding nodig – wordt via USB gevoed door de server
• Ondersteuning van meerdere platforms voor USB en PS/2 naar de

server of KVM (PS/2 alleen voor toetsenbord)
• LED-indicatoren voor USB-, video- en toetsenbord/muis-verbinding
• Handmatig aanpassen van schermpositie, scherpte en beeldruis voor

het instellen van optimale videoprestaties
• Snapshot-functie voor het vastleggen van schermafbeeldingen,

foutmeldingen en activiteiten van uw server
• Speciale voorgeprogrammeerde sneltoetsen
• Mogelijkheid tot toetsenbordemulatie voor USB-, PS/2- en SUN-

systemen
• Automatisch centreren van een 4x3-beeld op een breedbeeldscherm
• Automatische schaalaanpassing bij het vergroten of verkleinen van

het weergavevenster op de console-PC (laptop) voor onmiddellijke,
automatische compatibiliteit

• Handmatig aanpassen van het videosignaal zodat er gebruik kan
worden gemaakt van oudere of industriële apparatuur – uniek voor
een draagbare console

• Echte USB-muis-synchronisatie zorgt ervoor dat de aangesloten
server nauwkeurige kan worden bediend
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

Inclusief kabels Ja

KVM-poorten 1

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB en PS/2

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

MTBF 284.000 uur

Schermmenu & sneltoetsen Nee

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

Hostaansluitingen 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk

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, 2016

 Mac OS® 10.6 tot 10.14
 Linux 2.6.x tot 4.11.x (alleen LTS-versies)

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen
compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met
Amerikaans-Engelse configuratie

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding

1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB,PS/2)

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
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Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.9 in [74 mm]

Diepte product 4.5 in [115 mm]

Gewicht product 6 oz [170 g]

Hoogte product 0.6 in [15 mm]

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

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.9 lb [0.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB PS/2 KVM Console Adapter

1 - USB-kabel

1 - USB naar PS/2 Adapter

1 - USB-softwaresleutel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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