Delock Διακλάδωση DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz μονάδα USB
3.0 και Ήχου
Περιγραφή
Αυτός ο εναλλαγέας KVM της Delock είναι μια βολική
λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με έξοδο
DisplayPort σε μια οθόνη DisplayPort. Με τη χρήση
πλήκτρου ή ενός hotkey μπορείτε να εναλλαχθείτε
ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Επιπλέον, μπορούν να
συνδεθούν δύο θύρες USB 2.0 για ποντίκι και
πληκτρολόγιο και δύο θύρες USB 3.0 για σκληρό δίσκο ή
κάρτα μνήμης USB. Με την υποστήριξη MST
(Πολυκάναλη Μεταφορά ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές οθόνες στην έξοδο DisplayPort με έναν
προαιρετικό κόμβο MST.

Σημείωση
Η MST (Πολυκάναλη Μεταφορά) απαιτεί είτε οθόνες που χρησιμοποιούν αλυσιδωτή
σύνδεση DisplayPort 1.2 ή χρησιμοποιούν κόμβο DisplayPort MST. Η πηγή PC πρέπει να
είναι συμβατή με το DisplayPort 1.2 MST.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
2 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB 3.0)
2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (επιλογέας)
• Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED για την πηγή
• Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης
• Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
• Ανεξάρτητη εναλλαγή πηγής, ήχου και κόμβου USB 3.0
• 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
• Ανάλυση έως και 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
• Υποστηρίζει MST (Multistream Transport)
• Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 74 x 30 mm
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Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Έξοδος: 5 V / 4 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
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Απαιτήσεις συστήματος
• PC με θηλυκή DisplayPort + θηλυκό USB Τύπου-A
• Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
• 2 x αρσενικό καλώδιο USB 3.0 A σε αρσενικό USB 3.0 B, μήκους περίπου 1,5 μ.
• 2 x αρσενικό καλώδιο DisplayPort σε αρσενικό DisplayPort, μήκους περίπου 1,5 μ.
• 2 x καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό προς καλώδιο 3,5 χιλ.
στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό, μήκους περ. 1,5 μ.
• 1 x επιλογέας με καλώδιο, μήκους περ. 1,8 μ.
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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Interface
Izlaz:

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
1 x DisplayPort 20-polni ženski
2 x USB 3.0 Type-A female
2 x USB 2.0 type-A female

Ulaz:

1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
2 x DisplayPort 20-polni ženski
2 x USB 3.0 Type-B female
2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

4096 x 2160 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Materijal kućišta:

metal

Duljina:

74 mm

Width:

170 mm

Height:

30 mm
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