USB DVI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare
med okomprimerad video på 1920x1200 – 100 m
Product ID: SV565UTPDUV

SV565UTPDUV USB DVI KVM-förlängaren gör att du kan styra en PC upp till 100 m bort över en enda
Cat5e- eller Cat6-kabelanslutning med okomprimerad DVI-video på 1920x1200 och åtkomst till upp till 3
anslutna USB-enheter.
Denna DVI USB-förlängare är en flexibel lösning för att strömförse en HD-skärm på avstånd och stöder
okomprimerad videoupplösning på 1920x1200 på maximalt avstånd med 24-bit färgdjup.
Denna mångsidiga KVM-konsolförlängare kan anslutas till ett enda system eller överlappas till en befintlig
KVM-switch för fjärranvändning av flera system och har 3 USB 2.0-portar på fjärränden som låter dig
ansluta tangentbord, mus, skrivare eller andra tillägg. Eftersom förlängaren använder Cat5enätverkskabel (eller bättre) kan du använda befintligt kablage så att du slipper problemen och kostnaden
med att dra otympliga videokablar.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

•

Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad
eller inom ett universitetsområde
Använd för fjärrstyrning av säkrade och fysiskt otillgängliga servrar
Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som
hanterar kraftfulla serverrack som sina stationära datorer
Styr och övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte
skulle fungera korrekt på grund av värme/damm/etc. (fabrik, lager,
gruva etc.)
Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller
hårddisk inte är godtagbart som till exempel i en TV-studio

Features
•
•
•
•
•
•

Okomprimerad förlängning av HD-video på 1920x1200
Förläng upp till 100 m över en enda Cat5e/Cat6-kabel
Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
3 USB 2.0-portar med överföringshastigheter på upp till 30 Mbps
Stöder anslutning till enda dator eller överlappning till en befintlig
KVM-switch
Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset
(inklusive trådlösa)
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Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Warranty

2 Years

Audio

Nej

Flera skärmar

1

Hyllmonterbar

Nej

Kedjekoppling

Ja

KVM-portar

1

PC-gränssnitt

USB

PC-videotyp

DVI

Färgdjup

24 bitar, 16,7 M färger (Truecolor)

IP-kontroll

Nej

Maximal dataöverföringshastighet

30 Mbps (USB)

Maximal digital upplösning

Full Uncompressed 1920x1200

Maximalt överföringsavstånd

100 m (328 ft)

Konsolgränssnitt

1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona

Värdkontakter

1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB B (4-stifts) Hona

Mjukvara

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Produktmåtten avser endast en enskild enhet (värd eller
fjärr) Configport: reserverad för tillverkaren

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Ström
1 - Länk
1 - USB
1 - Video

Ström

Inspänning

100 ~ 240 AC

Inström

0.6 A

Kontakttyp

C

Polaritet på mittpol

Positiv

Power Source

2 AC-adaptrar medföljer

Strömförbrukning

15
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Utspänning

5 DC

Utström

3A

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet

20~80 % RH (icke-kondenserande)

Färg

Svart

Kabinettyp

Aluminium

Produktbredd

4.6 in [118 mm]

Produkthöjd

1.2 in [30 mm]

Produktlängd

6.9 in [175 mm]

Produktvikt

30.3 oz [857 g]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning)

5.5 lb [2.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - lokal sändarenhet

Miljö

Utseende

1 - avlägsen mottagarenhet
1 - Monteringssats
1 - DVI-kabel
1 - USB-kabel
2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)
1 - snabbstartsguide
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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