
CubiQ CS1644 

Umożliwia zarządzanie cztrech komputerów dwu monitorowych poprzez jeden komplet myszy 
USB, klawiatury USB i dwóch monitorów DVI lub innych urządzeń wyposażonych w 
dwuwyjściowe karty graficzne DVI. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany 2 portowy hub 
USB 2,0 i obsługę toru audio w jakości surround 2.1.

 

 

• Obsługa 4 komputerów z kartami dwuwyjściowymi DVI z jednej konsoli (klawiatura, mysz 
i dwa monitory DVI) 

• Wbudowany 2 portowy hub USB 2.0 do podłączenia np. drukarki, skanera itp 
• Obsługa dźwięku w jakości surround 2.0 i 2.1 
• Niezależne przełączanie KVM, USB oraz audio 
• Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych zgodnych ze specyfikacją DVI 
• Obsługa rozdzielczości video 2560x1600 (DVI dual link), 1920x1200 (DVI single link) 
• Obsługa monitorów panoramicznych 
• Przełączanie z panela czołowego lub kombinacją klawiszy na klawiaturze 
• Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac, Sun 
• Emulacja portów myszy i klawiatury 
• Obsługa myszy multifunkcyjnych 
• FunkcjaVideo DynaSync automatycznie identyfikująca parametry monitorów (EDIT) i 

optymalizująca rozdzielczość 
• Obsługa klawiatur PC, MAC, Sun 
• Funkcja AutoScan śledząca stan portów 
• Możliwość upgradu firmware'u 
• Zestaw zawiera komplet kabli 1.8m do podłączenia 4 komputerów oraz konwerter USB na 

PS/2 
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Właściwości

 

Zawartość
• 1x CS1644 USB 2.0 DVI Dual View KVMP™ 
• Zestaw kabli HDMI 
• Zestaw kabli DVI Dual Link 1.8 m 
• Kabel do upgradu firmware'u 
• Zasilacz 
• Konwerter USB-PS/2 

Specyfikacja
• Złącza konsola: DVI, USB, mini Jack 
• Złącza KVM: DVI, USB, mini Jack 
• Przełączanie : kombinacja klawiszy na klawiaturze, przyciski na przełączniku 
• Rozdzielczość: DVI Dual Link: 2560 x 1600 DVI Single Link: 1920 x 1200 
• Pobór prądu : DC 5.3 V, 12.19 W 
• Temperatura pracy:0 - 50˚C 
• Temperatura przechowywania :-20 - 60˚C 
• Obudowa: metal 
• Waga : 2320g 
• Wymiary 43.24 x 15.41 x 4.40 cm 
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