
CS1734B 

Czteroportowy przełącznik z rozbudowaną obsługą audio.

 

 

• 4 porty do podłączenia komputerów przez USB lub PS/2 

• Audio w systemie 2.1 surround 
• 2 poty USB 2.0 (jeden na panelu czołowym) do podłączenia urządzeń peryferyjnych 
• Możliwość podłączenia komputerów przez USB lub PS/2 
• Porty audio - wyjścia mikrofonowe i głośniki/słuchawki z tyłu i na panelu czołowym 

(idealne rozwiązanie dla użytkowników telefonów IP 
• Klawiatura i mysz konsoli z dowolnym interfejsem (PS2 lub USB) 
• Niezależne przełączanie KVM, USB i audio 
• Wysoka jakość video (2048 x 1536; DDC2B) 
• Obsługa monitorów panoramicznych 
• Wybór komputera poprzez przycisk na panelu czołowym, menu OSD, lub "hotkeys" z 

klawiatury(kombinacja klawiszy) wciśnięcie scroll locka w myszy USB 
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• Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac i SUN 
• Emulacja portu myszy przy bootowaniu 
• Display Emulation Technology - zapamiętywanie typu i ustawień monitora 
• Funkcja autoscan 
• Stan portów sygnalizowany diodami LED 
• Łatwa instalacja i konfiguracja 
• Firmware upgradeable 
• W komplecie nalepki na klawiaturę do oznaczenia "hotkeys" 
• Zasilacz w komplecie 
• Konwerter USB na PS/2 w komplecie 

 

Właściwości
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Zawartość
• 1x 4-Port USB 2.0 KVMP™ Switch 
• Zestaw kabli USB 
• Nalepki do oznaczenia klawiszy Hot-Key 
• Kabel do upgradu firmware'u 
• Zasilacz 
• Konwerter USB-PS/2 

Specyfikacja
• Złącza konsola: HDB-15, USB, mini Jack 
• Złącza KVM: HDB-15, USB, mini Jack 
• Przełączanie : OSD -On Screen Display, kombinacja klawiszy na klawiaturze, przyciski na 

przełączniku 
• Rozdzielczość: 2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B 
• Pobór prądu : DC5.3V, 3.4W 
• Temperatura pracy:0 - 50˚C 
• Temperatura przechowywania :-20 - 60˚C 
• Obudowa: metal 
• Waga : 780g 
• Wymiary 21.00 x 8.70 x 5.50 cm 
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