Chaveador KVM USB 2 portas com Áudio
TK-209K (v1.2R)

O Chaveador KVM USB 2 portas com áudio permite a você comandar
PCs multimídia com apenas um conjunto de teclado, monitor, mouse
e microfone, mais um um jogo de alto-falantes. O chaveador KVM
não só permite que você compartilhe o seu monitor, teclado e mouse,
como também o microfone e os alto-falantes. Com o simples toque de
um botão, este chaveador KVM elimina o aborrecimento de trocas de
cabos e chaveamento entre 2 PCs. Com suas características Hot-Plug,
Auto-Scan e operação por Hot-Key (atalhos), o TK-209K é a escolha
perfeita para a operação de 2 PCs. Cabos KVM separados estão

Informações Gerais
• Chaveador KVM de 2 portas com conexão VGA e USB para computadores e dispositivos de áudio
• Escute músicas de um computador enquanto trabalha em outro computador
• Resolução 2048 x 1536 de alta qualidade para ótima exibição
• Suporta a maioria dos sistemas operacionais e mouses avançados
• Inclusos todos os cabos necessários

Características
• Controla até dois computadores / servidores com um conjunto console
• Emulação USB teclado/mouse com 2 conjuntos de cabos KVM destacáveis
• Compatível com Windows e Linux
• Vídeo de Alta Qualidade: resolução VGA de até 2048 x 1536
• Escute músicas de um computador enquanto trabalha em outro computador
• Auto-Scan e mostrador em LED para monitoramento dos computadores
• Seleção de computadores através de botão frontal no console, comandos de atalhos (Hot-Key) pelo teclado ou software cliente
• Atalhos (Hot-Key) definidos pelo usuário (somente Windows)
• Plug & Play e hot-plug
• Método de Alimentação por Interface USB
• Garantia limitada 2 anos
* Para efetuar o download do software cliente para chaveamento, favor acessar http:/www.trendnet.com/downloads
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Especificações
EQUIPAMENTO
Conectados

• 2 computadores

Interface USB

• Compatível com especificações USB 1.1

Cabo KVM

• 2 Conjuntos de Cabos USB KVM de 1,2 m (4 ft.)
• 2 Conjuntos de Cabos Audio de 1,2 m (4 ft.) (USB mini B para jack de 3,5 mm)

Interface dos cabos (Todos
Machos)

Cabo KVM

Cabo Audio

Para KVM

Para Computador

• 1 VGA/SVGA HDB 15-pinos

• 1 x USB (Tipo A)
• 1 VGA/SVGA HDB 15-pinos

• 1 x USB (Mini B)

• 1 x 3,5 mm plug de alto falantes
• 1 x 3,5 mm plug de microfone

Conectores das Porta para PC
(Todos Fêmeas)

• 2 VGA/SVGA HDB 15-pinos
• 2 x USB (Mini B)

Conectores das Portas do
Console (Todos Fêmeas)

•
•
•
•
•

Sistemas Operacionais

• Windows e Linux

Seleção de Port

• Botão no painel frontal, comandos por teclas de atalho (Hot-Key) ou software cliente de chaveamento baseado em Windows*

Intervalos Auto-Scan

• 10 ~ 60 segundos

Estado do Teclado

• Salvo e Restaurado

Tipo de Alimentação

• Através das portas USB

Dimensões

• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 in.)

Peso

• 100 g (3,6 oz)

Temperatura

• Operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
• Armazenagem: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)

Umidade

• 90% (sem condensação)

Certificados

• CE, FCC

1 x USB Teclado (tipo A)
1 x USB Mouse (tipo A)
1 VGA/SVGA HDB 15-pinos
1 x 3,5 mm plug de alto falantes
1 x 3,5 mm plug de microfone
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PROJETO DE REDE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
TK-209K
Guia de Instalação Rápida
2 Conjuntos de Cabos PS/2 KVM de 1,2 m (4 ft.)
2 Conjuntos de Cabos Audio de 1,2 m (4 ft.)

PRODUTOS RELACIONADOS
TK-207K

Chaveador KVM PS/2 2 portas

TK-208K

Chaveador KVM USB 2 portas com Áudio

TK-408K

Chaveador KVM PS/2 4 portas com Áudio

INFORMACION DE LA ORDEN
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com
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