2/4-Port Combo KVM Switch
PLANET Combo KVM Switches ñược thiết kế cho phép bạn có thể ñiều khiển nhiều máy tính cùng một lúc
chỉ với một màn hình, một bàn phím và một chuột. Sản phẩm mới Combo KVM switch còn cho phép chia
sẻ cả microphones và speakers tới tất cả các kết nối PC. PLANET Combo KVM switchs giúp tiết kiệm
ñược không gian làm việc, tiết kiệm giá thành khi phải mua nhiều bàn phím, nhiều chuột và nhiều màn
hình. Ngoài ra KVM còn cho phép chuyển ñổi giữa các máy tính với nhau bằng phím nóng trên bàn phím.
KVM là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia ñình, văn phòng, khu vực máy chủ, hoặc ñể kiểm tra các trụ sở nơi
mà người quản trị mong muốn quản lý nhiều máy tính một cách hiệu quả và dễ dàng.
PLANET Combo KVM Switches sử dụng công nghệ vi xử lý tiên tiến ñể quản lý các cổng KVM một cách
thông minh và linh hoạt. KVM cho phép khởi ñộng ñược nhiều máy tính cùng một thời ñiểm. Trạng thái của
các phím viết hoa, phím số và thanh cuộn luôn ñược lưu trữ riêng cho mỗi máy tính. KVM hỗ trợ VGA,
SVGA và MultiSync monitors. Người sử dụng có thể lựa chọn giao tiếp PS/2 hoặc USB cho máy tính khi kết
nối với KVM.
>>>

Mô hình ứng dụng
Gia ñình, văn phòng hoặc trụ sở
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KVM-210 / KVM-410

ðặc tính sản phẩm


Kết nối mềm dẻo với máy tính bằng giao diện PS/2 và USB.



Cho phép ñiều khiển 2/4 máy tính với một bàn phím, một chuột
qua kết nối PS/2 hoặc USB.



Hỗ trợ hệ ñiều hành Window, Linux, Mac OS9 / OSX, Sun
Microsystem.



Cho phép khởi ñộng nhiều máy tính ñồng thời với một màn hình
giám sát, một chuột và một bàn phím.



Hỗ trợ hot-swap. Tất cả các thiết bị kết nối tới KVM có thể ñược
gắn thêm vào hoặc gỡ bỏ ở bất kỳ thời ñiểm nào mà không cần
phải tắt máy tính
.
Hỗ trợ 2 loại hình chuyển ñổi: Hardware Push Button và Hot-Keys
trên bàn phím sử dụng cổng giao tiếp PS/2.




Tính năng tự ñộng dò luân phiên hình ảnh giữa các máy tính ở
giữa hai thời ñiểm khác nhau.



Hiển thị trạng thái giám sát bằng ñèn LED.



ðộ phân giải VGA lên tới 2048 x 1536 @ 85HZ.



Thông báo bằng tiếng Beep khi chuyển ñổi từ máy tính này sang
máy tính khác.



Hỗ trợ giao tiếp USB 1.1 / 2.0
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>>> ðặc tính kỹ thuật

KVM-210
KVM-410
KVM-210:
VGA ports
2 Microphone ports
2 Speaker ports

Model

Computer Port

KVM-410:
4 VGA ports
4 Microphone ports
4 Speaker ports

Console Port

Computer Port Connector

Console Port Connector

PC Selection
Keyboard Conversion
Mouse Conversion
Video Resolution
Housing
Power Type
Power Adapter (Optional)
Operating Temperature
Storage Temperature
Humidity
Dimension (L x W x H)
Weight (g)
>>> Thông tin ñặt hàng
KVM-210
KVM-410

1 PS/2 keyboard port
1 PS/2 mouse port
1 VGA port
1 Microphone port
1 Speaker port
Keyboard: PS/2 Mini DIN 6-pin female and USB Type-B
connector
Mouse:
PS/2 Mini DIN 6-pin female and USB Type-B
connector
Monitor: HDDB 15 pin female
Microphone: Audio female jack
Speaker: Audio female jack
Keyboard: PS/2 Mini DIN 6-pin female
Mouse:
PS/2 Mini DIN 6-pin female
Monitor: HDDB 15 pin female
Microphone: Audio female jack
Speaker: Audio female jack
Hot Key, Push Button
PS/2 to PS/2 and USB
PS/2 to PS/2 and USB
2048 x 1536
Metal
Bus Power
DC 5V, 2A
0 ~ 50 Degree C
-20 ~ 60 Degree C
0 ~ 80% RH non-condensing
KVM-210: 140 x 85 x 45 mm
KVM-410: 215 x 88 x 45 mm
KVM-210: 460
KVM-410: 675

2-Port Combo KVM Switch
4-Port Combo KVM Switch
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>>> Thông số kỹ thuật

