
Switch KVM HDMI 2 portas
TK-215i (v1.0R)

O Switch KVM HDMI 2 portas da TRENDnet, modelo TK-215i, controla dois computadores (com uma porta HDMI disponível) com um conjunto de
controles de console. Não é necessária instalação com CD, basta ligar os cabos integrados para compartilhar dois computadores com um monitor Full
HD de 1080p. O TK-215i suporta áudio analógico HDMI e 3,5 mm e tem um botão de seleção para alternar de computador ergonômico.

• Controle dois computadores com um conjunto de controles de console
• Funciona com monitores com uma porta HDMI
• Resolução Full HD de 1080p
• Áudio analógico HDMI e 3,5 mm
• Cabeamento completamente integrado
• Botão de seleção para alternar de computador ergonômico
• Sem instalação em CD
• Alimentado por USB - Sem adaptador de energia externo

TK-215i



Computadores
Controle até 2 computadores

1080p HD
Suporta a Full HD de 1080p (pixéis 1920 x 1080 progressivos) com uma
velocidade de renovação de 60 Hz

Áudio bidirecional
Suporta áudio completo através de ligações por cabo HDMI com jacks
opcionais de 3,5 mm para microfone e coluna

Botão de seleção para alternar de computador
Use o cabo integrado de 1,5 m (5 ft.) para colocar o botão de seleção
para alternar de computador no local mais ergonômico

Conectores de console
A Tecnologia de Emulação suporta designs de teclado e mouse USB

Monitor HDMI
HDMI 1,3 com suporte HDCP

Portas de computador
Precisa de portas USB e HDMI livres do computador ligado

Cabos integrados
Todos os cabos necessários estão integrados

Software de comutação
Software de Comutação KVM Windows® e Mac® para definir atalhos e
criar intervalos de digitalização automática

TK-215i

Projeto de rede



Especificações
Porta do console em KVM

• Teclado: USB
• Mouse: USB
• Monitor: HDMI 1,3 (19 pinos)
• Alto-falante: 3,5 mm
• Tomada de microfone: 3,5 mm

Ligações do computador (até 2)
• Teclado/mouse: USB 2.0 tipo A
• Monitor: HDMI 1,3 (19 pinos)
• Alto-falante: 3,5 mm
• Tomada de microfone: 3,5 mm

Resolução do monitor
• 1920 x 1080 @ 60 Hz

Suporta áudio
• Suporta áudio 5.1 em cabos HDMI
• Áudio analógico em tomadas do alto-falante e microfone

LED
• Computador 1 e Computador 2

Controle de comutação
• Botão de seleção para alternar de computador One touch
• Comandos com atalhos do teclado
• Software de comutação KVM

Sistemas operacionais suportados
• Windows® e Mac®

Temperatura de Funcionamento
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidade de Funcionamento
• Máx. 90% sem condensação

Dimensões
• Unidade: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 polegadas)
• Cabo Integrado: 85 cm (3 pés)
• Botão de seleção para alternar de computador: 150 cm (5 pés)

Peso
• 350 g (12,3 onças)

Garantia
• Limitada em 2 anos

Certificações
• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TK-215i
• Guia de Instalação Rápida
• CD-ROM (Software e Manual de Usuário)
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