TK-240DP

Chaveador KVM DisplayPort Duplo Monitor de 2 Portas
TK-240DP (v1.0R)
• KVM Duplo Monitor DisplayPort™ 1.2
• Conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm
• Projetado para uso com sistemas Dual DisplayPort
• Suporta resoluções 4K UHD até 3840 x 2160
• Hub USB 2.0 de 2 portas para dispositivos de armazenamento e impressoras
• Cabos necessários (TK-CP06) vendidos separadamente
• Não requer CD de instalação

O Chaveador KVM DisplayPort Duplo Monitor de 2 Portas da TRENDnet, modelo TK-240DP, permite que você controle dois computadores com um
conjunto de controles de console. Experimente resoluções de até 4K UHD, sem necessidade de instalação de driver. O TK-240DP foi projetado para
sistemas de dois monitores com conexões de mouse e teclado USB e possui um hub USB de duas portas para compartilhar dispositivos de
armazenamento ou impressoras entre computadores.

TK-240DP

Monitor DisplayPort

Resolução 4K UHD

Hub USB 2.0

Projetado para conectar-se a dois
monitores DisplayPort

Suporta resoluções de até 4K UHD
(3840 x 2160)

Duas portas USB adicionais para conectar
unidades de armazenamento e impressoras

Projeto de rede

Computadores
Controle até 2 computadores

Mouse & Teclado USB
A tecnologia de emulação True
Transparent USB (TTU) suporta a
maioria dos designs de teclado e mouse

Hub USB 2.0
Duas portas USB adicionais para
conectar unidades de
armazenamento e impressoras

4K UHD
Suporta resoluções de até 4K UHD
(3840 x 2160)

Monitor DisplayPort
Projetado para conectar-se a dois
monitores DisplayPort

Teclas de atalho
Teclas de Atalhos de comandos

Suporta áudio
Suporte completo de áudio maximiza a
produtividade da estação de trabalho

Gabinete
Invólucro metálico robusto

TK-240DP

Especiﬁcações
Conectores da
Porta de Console

Interface da porta
KVM (até 2)

• Teclado: USB Tipo A
• Mouse: USB Tipo A
• Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
• Hub USB 2.0 de 2 portas
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm
• Teclado/Mouse: USB Tipo B
• Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface do
• Teclado/Mouse: USB Tipo A
computador (até 2) • Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm
Resolução do
monitor

• Até 3840 x 2160

Controle de
Chaveamento

• Botões no painel frontal
• Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de
operação

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de
operação

• Máx. 90% sem condensação

Energia

• Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
• Saída: 9V DC, 2A, fonte de alimentação externa
• Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

• 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 polegadas)

Peso

• 750g (1,65 oz)

Certiﬁcações

• CE
• FCC

Garantia

• 2 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• TK-240DP
• Guia de Instalação Rápido
• Adaptador de energia (9 VCC, 2A)

Todas as referências à velocidade são apenas para ﬁns comparativos. As especiﬁcações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do
produto pode diferir da apresentada aqui.
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