KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC
en Mac - USB 2.0
Product ID: SVKMS2

Met de SVKMS2 2-poorts USB-toetsenbord/muis-schakelkabel met bestandsoverdracht voor pc en Mac®
kunt u twee computersystemen besturen met slechts één toetsenbord- en muisset en kunt u bestanden
kopiëren tussen de aangesloten Windows®- en/of Mac-systemen.
Deze compacte KM-schakelkabel wordt automatisch geïnstalleerd (geen aanvullende software of
stuurprogramma's vereist) en sluit uw Windows- en/of Mac-systemen op elkaar aan via een standaard
USB 2.0 poort. Daardoor wordt het schakelen tussen systemen net zo gemakkelijk als het bewegen van
uw muis over uw tweede scherm of met behulp van sneltoetsen.
Deze eenvoudige 2-poorts USB KM-switch biedt het extra voordeel van het delen van tekst op het
klembord zodat u tekst van het ene systeem naar het andere kunt kopiëren en plakken of bestanden kunt
verslepen voor zeer eenvoudig bestandsoverdracht en databeheer.
Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Perfect voor kantoortoepassingen waarbij meerdere computers
moeten worden bediend door een enkele gebruiker en bureauruimte
beperkt is

•

Ideaal voor PC-reparatie of testomgevingen, waar twee systemen
tegelijk kunnen worden bediend en gecontroleerd
Een handige oplossing voor de zakelijke gebruiker die bestanden
moet overzetten tussen een desktopsysteem en een laptop

•

Features
•
•
•
•
•
•

Voor het delen van toetsenbord en muis tussen 2 computers
Compatibel met Windows®- en Mac®-systemen
Eenvoudig schakelen tussen systemen met de muis of sneltoetsen
Slepen en neerzetten van bestanden
Tekst kopiëren en plakken tussen systemen
Plug-and-Play, geen drivers of software nodig
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Warranty

2 Years

Chipsetcode

MCT - WH88

Inclusief kabels

Ja

KVM-poorten

2

Ondersteunde platforms

USB

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Rack-monteerbaar

Nee

Hot-Key Selection

Ja

IP-controle

Nee

Maximum aantal gebruikers

1

Schermmenu & sneltoetsen

Nee

Connector(en)

Hostaansluitingen

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

Software

Besturingssystemen

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016
Mac OS 10.6 tot 10.14

Microsoft WHQL-gecertificeerd

Ja

Indicatoren

LED-indicatoren

2 - Voeding / koppeling

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Vochtigheid

85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend

Breedte product

0.7 in [18.5 mm]

Gewicht product

1.4 oz [40 g]

Hoogte product

0.5 in [11.5 mm]

Kabellengte

6 ft [1.8 m]

Kleur

Zwart

Lengte product

6 ft [1.8 m]

Type behuizing

Kunststof

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

4.1 oz [116 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Kabel voor delen van toetsenbord / muis

Hardware

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

1 - Handleiding
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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