Delock Διακλάδωση DisplayPort 1.4 KVM 8K 30 Hz μονάδα USB
3.0 και Ήχου
Περιγραφή
Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια
εύκολη λύση για τη σύνδεση τέσσερα υπολογιστών με
καλώδιο εξαγωγής DisplayPort σε μια οθόνη DisplayPort.
Επιπρόσθετα υπάρχει μια έξοδος HDMI για τη σύνδεση
δύο οθονών, από τις οποίες μια μπορεί να είναι μόνο
ενεργή.
Περιφερειακές συσκευές
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.
Ευέλικτος Έλεγχος
Ο ενεργός υπολογιστής μπορεί να επιλεχθεί με κίνηση
του ποντικιού, με πλήκτρο από το πληκτρολόγιο, κουμπί
στη συσκευή ή με τηλεχειριστήριο υπερύθρων.
Multi-Stream Transport (MST)
Με την υποστήριξη MST (Πολυκάναλη Μεταφορά ),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές οθόνες στην έξοδο
DisplayPort με έναν προαιρετικό κόμβο MST.
Σημείωση
Τα KVM εξομοιώνουν ένα τυπικό ενσύρματο πληκτρολόγιο 104 και ένα γένιο
ενσύρματο ποντίκι με ροδέλα και 2 ή 3 πλήκτρα στις αντίστοιχες θύρες της κονσόλας.
Η λειτουργία ή μη λειτουργία ενός ασύρματου ή ποντικιού για παιχνίδια και
πληκτρολογίου με διακόπτες ΚVM εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά, τα
περισσότερα ασύρματα ποντίκια και πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία με
διακόπτες KVM. Συνιστούμε τη χρήση τυπικού ενσύρματου καλωδίου και
πληκτρολογίου με τους διακόπτες ΚVM.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
4 x DisplayPort θηλυκό
4 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
8 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
1 x 3.5 χιλ. Θηλυκή υποδοχή στέρεο 3 ακίδων για προαιρετικό δέκτη IR
1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x DisplayPort θηλυκό
1 x HDMI-A θηλυκό
2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB 3.0)
2 x USB 2.0 Tύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
4 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
• Εναλλαγή μέσω κουμπιού, κουμπιού ποντικιού, πλήκτρου ή τηλεκοντρόλ υπερύθρων
• Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
• Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
• Υποστηρίζει HDR
• Υποστηρίζει MST (Multi-Stream Transport)
• καλώδιο εξαγωγής δεδομένων DisplayPort:
Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• καλώδιο εξαγωγής δεδομένων HDMI:
Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
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• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 243 x 75 x 26 mm
Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
• Έξοδος: 5 V / 3 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• PC με θηλυκή DisplayPort + θηλυκό USB Τύπου-A
• Οθόνη ή Τηλεόραση με διεπαφή DisplayPort ή HDMI
• Καλώδια σύνδεσης
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
• Τηλεχειριστήριο
• 4 x αρσενικό καλώδιο USB 3.0 A σε αρσενικό USB 3.0 B, μήκους περίπου 1,0 μ.
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

Interface
Έξοδος:

1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
4 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)

Είσοδος :

1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
2 x USB 3.0 Type-B female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
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Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος:

178,0 mm

Width:

75 mm

Height:

26 mm

