Delock Διακόπτης HDMI KVM 4 x με USB 2.0 και Ήχο
Περιγραφή
Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια
εύκολη λύση για τη σύνδεση τέσσερα υπολογιστών με
καλώδιο εξαγωγής HDMI σε μια οθόνη HDMI. Με τη
χρήση πλήκτρου ή ενός hotkey μπορείτε να
εναλλαχθείτε
ανάμεσα
σε
δύο
υπολογιστές.
Επιπρόσθετα, τρεις θύρες USB 2.0 Τύπου-A μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ενός ποντικιού,
πληκτρολογίου, σκληρού δίσκου ή μνήμης USB. Το
εσωτερικό χαρακτηριστικό χρήσης ακουστικών σας
επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά και μικρόφωνο
και στους δύο υπολογιστές.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
4 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
4 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Έξοδος:
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
3 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
2 x στερεοφωνικό βύσμ 3,5 mm (1 x ηχείο, 1 x μικρόφωνο)
• 2 πλήκτα διακόπτη με ένδειξη LED για πηγή (PC1 - PC4) και Ήχο
• Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης
• Προδιαγραφές High Speed HDMI
• Ανάλυση έως και 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το
σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• USB 2.0 έως 480 Mbps
• Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 27,0 x 11,0 x 2,5 cm
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
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Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
• Έξοδος: 5 V / 2 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,35 mm
εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 9 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• PC με θηλυκή HDMI + θηλυκό USB Τύπου-A
• Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διακόπτης HDMI KVM 4 x με USB 2.0 και Ήχο
• 4 x αρσενικό καλώδιο HDMI + USB-A σε αρσενικό HDMI + USB-B, μήκους περίπου
1,8 μ.
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

High Speed HDMI
USB 2.0

Supported operating system:

Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Interface
Izlaz:

1 x HDMI-A 19-polni ženski
2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
3 x USB 2.0 Tipa-A, ženski

Ulaz:

1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
4 x USB 2.0 type-B female
4 x HDMI-A 19 pin female

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

USB 2.0 do 480 Mb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
2560 x 1440 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Materijal kućišta:

metal

Duljina kabela:

1.8 m

Duljina:

27 cm

Width:

11 cm

Height:

2.5 cm
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