Delock Comutator DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz cablu USB 3.0
și Audio
Descriere scurta
Acest comutator KVM de la Delock este o soluție
convenabilă pentru conectarea a două computere cu
ieșirea DisplayPort la un monitor DisplayPort. Prin
utilizarea butonului sau a unei taste rapide puteți comuta
între cele două computere. Mai mult, pot fi conectate două
porturi USB 2.0 pentru mouse și tastatură și două porturi
USB 3.0 pentru o unitate de disc sau o memorie USB. Cu
suportul MST (Transport Multi-Stream), mai multe
monitoare pot fi utilizate la ieșirea DisplayPort cu un hub
MST opțional.

Notă
MST (Transportul cu mai multe fluxuri) necesită fie monitoare care sunt capabile să
lanseze DisplayPort 1.2 chaining, fie utilizarea unui Hub DisplayPort MST alimentat. Sursa
PC trebuie să fie compatibilă cu DisplayPort 1.2 MST.
Specificatii
• Conectori:
Intrare:
2 x DisplayPort cu 20 pini mamă
2 x USB 3.0 Tip-B mamă
2 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
1 x fișă tată de c.c. 5 V
Ieșire:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
2 x USB 3.0 Tip-A mamă (Hub USB 3.0)
2 x USB 2.0 Tip-A mamă (tastatură + mouse)
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini (selector)
• Buton de comutare cu indicatorul LED cu 2 culori pentru sursă
• Comutare prin buton sau Hotkey
• Comutare automată la pornirea sau oprirea unui PC
• Comutare independentă a sursei, a hub-ului audio și USB 3.0
• 2 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificaţie de încărcare a bateriei BC1.2
• DisplayPort 1.2 specificație
• Rezoluție de până la 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Ieşirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
• Acceptă MST (Multistream Transport)
• Carcasă solidă din metal
• Culoare: negru
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 170 x 74 x 30 mm

Nr. 11467
EAN: 4043619114672
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Ieşire: 5 V / 4 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
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Cerinte de sistem
• PC cu DisplayPort mamă + USB tip A-mamă
• Monitor sau televizor cu interfață DisplayPort
Pachetul contine
• Comutator KVM cu USB și audio
• 2 x cabluri USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, lungime aprox. 1,5 m
• 2 x cabluri DisplayPort tată la DisplayPort tată, lungime aprox. 1,5 m
• 2 x cabluri cu mufă stereo de 3,5 mm la mufă stereo de 3,5 mm, lungime aprox. 1,5 m
• 1 x selector cu cablu, lungime aprox. 1,8 m
• Sursă de alimentare externă
• Manual de utilizare
Imagini
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Interface
Output:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
2 x USB 3.0 Type-A female
2 x USB 2.0 type-A female

Input:

1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
2 x DisplayPort cu 20 pini mamă
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
Carcasa uloare:

black

Material carcasă:

metal

Lungime:

74 mm

Width:

170 mm

Height:

30 mm
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