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Link do produktu: https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-secure-displayport-usb-cs1148dp-p-1128.html

8-portowy przełącznik KVM
Secure DisplayPort USB
CS1148DP
Cena brutto

6 237,48 zł

Cena netto

5 071,14 zł

Dostępność

Oczekujemy

Numer katalogowy

ATE_CS1148DP-AT-G

Kod producenta

CS1148DP-AT-G

Kod EAN

4719264646690

Producent

Aten

Opis produktu
ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148DP) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami
peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu
wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0
zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika
podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi
źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z
urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi
oraz zawsze działającą konstrukcję odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych
zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcję zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

Specyfikacja techniczna
Połączenia komputera
Wybór portu
Złącza
Porty konsoli

Porty KVM

Zasilanie
Port USB CAC
Przełączniki
Wybór portu
Resetowanie
Zasilanie
Diody LED
Zasilanie
Online / KVM Port
Online / CAC Port
Video
Wybór
Emulacja
Klawiatura/Mysz
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Przycisk naciskowy
2 x USB Typ-A żeńskie (czarne)
1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe)
1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone)
2 x HDMI Female (biały)
1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
16 x USB Typ-B żeńskie (białe)
16 x DisplayPort żeńskie (białe)
8 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
1 x gniazdo AC 3-bolcowe
1 x USB Typ-A zeńskie (białe; panel przedni)
8 x przyciski naciskowe
1 x przycisk naciskowy samo-cofający
1 x przełącznik kołyskowy
1
8
8
2
3

(niebieski)
(pomarańczowy)
(zielony)
(zielony)
(zielony)

USB

Wideo
Znamionowa moc wejściowa
Pobór mocy
Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Właściwości fizyczne
Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania
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3840x2160@30Hz
100–240V~; 50-60 Hz; 1A
AC110V:15.8W:93BTU
AC220V:15.3W:91BTU
0 - 50°C
-20 - 60°C
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Metal
3.22 kg ( 7.09 lb )
43.24 x 20.49 x 6.55 cm
(17.02 x 8.07 x 2.58 in.)

1 x Przełącznik CS1148DP Secure KVM
1 x Przewód zasilający
1 x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne
2L-7D02UDPX5, 2L-7D03UDPX5
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