
CS-1716I

Przełącznik CS1716i KVM on the Net™ pozwala na pracę z 16 komputerami z jednej konsoli 
(klawiatura PS/2 lub USB, mysz PS/2 lub USB oraz monitor)z możliwością zarządzania 
administratorowi po IP. Istnieje możliwość połączenia Daisy Chain aż do 256 komputerów.

• 16 portowy przełącznik KVM USB / PS/2 
• Wykorzystuję technologię IP do kontrolowania podłączonych serwerów 
• Pozwala na zdalny dostep poprzez przeglądarkę internetową (protokół TCP/IP) 
• Obsługuje do 32 jednoczesnych logowań użytkowników 
• Wbudowana funkcja Message Board (czat) do komunikowania się użytkowników 
• Obsługuje bezpośrednio  do 16 komputerów poprzez porty USB lub PS/2 
• Kaskadowe połączenie do 31 urządzeń CS-1708i pozwala kontrolować do 256 komputerów 
• Obsługuje klawiatury multimedialne i myszy USB i PS/2 SUN, PC MAC 
• Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2 
• Emulacja klawiatury na wszystkich portach 
• Dodatkowy wolny port USB na panelu czołowym do podłączenia innych urządzeń 

peryferyjnych 
• Obsługuje funkcję DET (Display Emulation Technology) pozwalającą na automatyczną 

optymalizację ustawień grafiki do zastosowanego aktualnie monitora konsoli 
• Obsługiwana rozdzielczość 2048x1535 DDC2B 
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• Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym 
• Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów 
• Upgradowanie firmware na wszystkich przełącznikach KVM w tym samym czasie przez 

kabel do stakowania 
• Kompatybilny ze wszystkimi platformami operacyjnymi PC, Mac, Sun i Linux 
• Możliwość zabezpieczenia dostępu - hasło użytkownika, administratora 
• Wybór przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panela czołowego 
• Funkcja Auto-Scan 
• Obsługuje szyfrowanie 128 bitowe SSL 
• Wsparcie dla serwerów Radius,LDAP,LDAPS i MS Active Directory jeżeli chodzi o 

autoryzację i uwierzytelnianie 
• W komplecie zestaw do montażu w szafie 19" 
• W komplecie uniwersalny kabel do podłączenia konsoli (USB lub PS/2) i dwa kable do 

podłączenia komputerów USB 
• Zgodny z Win 2k/XP/Vista, Linux, Mac, Sun 

 

Właściwości
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Zawartość
• 1x Przełącznik KVM CS1716i 19" 
• 1xKabel do konsoli 
• 1xZestaw kabli 
• 1xKabel do upgradu firmware'u 
• 1xkabel uziemiający 
• 1xZestaw do montażu 19" 
• 1xZasilacz 

Specyfikacja
• Połączenie kaskadowe : do 256 - połączenie Daisy Chain 
• Wybór portów: OSD,wybór z klawiatury, klawisze na przełączniku 
• Złącza konsola: SPHD-15,USB,mini Jack 
• Złącza do połączenia kaskadowego : DB25 
• Złącza: RJ11 - kabel do firmware'u 
• Rozdzielczość: 2048 x 1536; DDC2B 
• Pobór prądu : DC 5.3 V; 5 W 
• Temperatura pracy:0 - 50˚C 
• Temperatura przechowywania :-20 - 60˚C 
• Obudowa: metal 
• Waga : 3000g 
• Wymiary 43.30 x 16.00 x 4.40 cm 

 

                                                   
 ul. Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 22 6517242 wew 131, fax 22 6517246

                                                                                          
e-mail: office@meditronik.com.pl    http://www.meditronik.com.pl

  
                                   sklepwiertnicza@meditronik.com.pl

 

mailto:office@meditronik.com.pl
mailto:sklepwiertnicza@meditronik.com.pl
http://www.meditronik.com.pl/

	Właściwości
	Zawartość
	Specyfikacja

