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KONSOLA KVM LCD | 17" | 8-PORTOWY KVM |
ZMNIEJSZONA GŁĘBOKOŚĆ (ANNSO KVM-1708S-AST-
M2)

Konsola KVM Annso KVM-1708S-AST-M2 jest profesjonalnym
rozwiązaniem, upraszczającym zarządzanie rozbudowaną infrastrukturą
teleinformatyczną. Pozwala na centralne zarządzanie 8 komputerami,
wyposażonymi w port USB lub PS2 (zależnie od zastosowanych kabli).
Zastosowanie funkcji Hot-Plug umożliwia podłączanie komputerów
bez konieczności wyłączania ich zasilania.

Funkcjonalność

Konsola KVM Annso KVM-1708S-AST-M2 działa w oparciu o
rozwiązania sprzętowe, które nie wymagają instalowania na
podłączonych komputerach dodatkowego oprogramowania. Jest
wyposażona w 17" ekran LCD klasy A z podświetleniem LED o
wysokim kontraście, szerokich kątach wyświetlania oraz bardzo dobrej
jakości obrazu.

Zintegrowana klawiatura 88-klawiszy cechuje się niskim skokiem oraz dużą wytrzymałością. Wbudowany touchpad
o wysokiej czułości zapewnia precyzję sterowania kursorem myszy.

Dedykowany port do stackowania sprzętowego (daisy chain), umożliwa podłączanie dodatkowych przełączników
KVM, zwiększających ilość dostępnych portów. Max. ilość obsługiwanych komputerów w stosie to 232 jednostki.

Konsola została wyposażona w funkcje oszczędzania energii, która automatycznie włącza jej zasilanie po wysunięciu
i otworzeniu oraz wyłącza zasilanie w trakcie zamykania / wsuwania.

Kompaktowa obudowa

Annso KVM-1708S-AST-M2 po zamknięciu i złożeniu zajmuje w szafie rack wysokość 1U, co pozwala
zaoszczędzić do 75% miejsca w porównaniu z klasycznym monitorem komputerowym. Cechą wyróżniającą ten
model jest znacznie zmniejszona głębokość obudowy, dzięki czemu konsola może być zamontowana w szafie
rack z minimalnym rozstawem belek montażowych 380mm.

Zarządzanie

Przełączanie pomiędzy podłączonymi komputerami odbywa się z wykorzystaniem przycisku, skrótu klawiszowego
lub wygodnego menu ekranowego OSD.

Cechy produktu:

montaż w szafie rack 19"
port Daisy Chain
podświetlenie LED
rozwiązanie w pełni sprzętowe
wysoka jakość obrazu oraz szerokie kąty wyświetlania
wygodny wybór podłączonych urządzeń
Hot-Plug
kompatybilność z większością dostępnych systemów operacyjnych
zmniejszona głębokość



Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja pojedyncza szyna
Matryca LCD TFT 17''
Rozdzielczość (max) 1280x1024
Kąty widzenia 170° w pionie, 176° w poziomie
Podświetlenie LED
Kontrast 1000:1
Liczba kolorów 16,7 milionów
Jasność 250 cd/m2
Czas reakcji matrycy b.d.
Konsola lokalna klawiatura 88 klawiszy
Porty PC 8
Rodzaj portów PC VGA HDB15
Wybór komputera przycisk, skrót klawiszowy, OSD
Automatyczne przełączanie portów od 5 do 99 sekund
Wolne sloty brak
Stackowanie Yes
Max. ilość KVM w stosie 8
Max. ilość PC w stosie 232
Emulacja klawiatury / myszy Yes
Wysokość (U) 1U
Wymiary 443x457.2x42 mm
Dopuszczalna wilgotność względna 10% - 90%, niekondensująca
Temperatura pracy 0°C ~ +50°C
Odporność na uderzenia przyspieszenie 10G @ 11ms
Odporność na wibracje od 17 do 500Hz 1G TPP
Waga 14 kg
Zasilanie ~230V AC
Obudowa metal

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


