
TK-422DVK

O Kit de chaveador DVI KVM de 4 portas, modelo TK-422DVK, permite-lhe controlar quatro computadores com uma única consola de 
comando. Não é necessário instalar nenhum controlador. Basta ligar os cabos incluídos para usufruir de resolução HD de 2560 x 1600 
píxeis. O TK-422DVK é compatível com designs avançados de teclado e rato e oferece duas portas de partilha USB adicionais para 
unidades de armazenamento ou impressoras.

•	Controle quatro computadores com uma única consola de comando
•	Concebido para ser utilizado com um monitor Dual Link DVI-D
•	Suporta resolução HD acima dos 1080p
•	2 portas de partilha USB adicionais para unidades de armazenamento ou impressoras
•	Inclusos todos os cabos necessários
•	Sem CD de instalação

Kit de chaveador DVI KVM de 4 portas
TK-422DVK (v1.0R)



TK-422DVK

Optimização da resolução
Adopta	a	resolução	de	ecrã	das	definições	do	dispositivo	
ligado

Caixa
Caixa metálica resistente

Portas de computador
É necessário portas USB e DVI livres no computador que 
está ligado

Portas de partilha USB
Duas portas USB adicionais para ligar unidades de 
armazenamento e impressoras

Cabos incluídos
Inclusos todos os cabos necessários

Hot Keys
Teclas de atalho

Monitor Dual Link DVI-D
Concebido para ser ligado à porta DVI de um monitor e 
compatível com taxa de actualização de 60 Hz

Conectores console
Tecnologia de emulação compatível com designs de teclado 
e rato mais avançados

Áudio de 2 vias
Suporte de áudio completo para maximizar a produtividade 
do posto de trabalho

HD+
Suporta	resoluções	superiores	a	1080p	HD	(até	2560	x	1600	
píxeis)

Computadores
Controle até 4 computadores

Características

Botões	do	selector	do	PC

Porta	DVI

Portas	de	partilha	USB

Alimentação

USB teclado

USB mouse
Microfone/alto falantes

Lado do Console

Porta	USB

Lado	do	PC

Microfone/alto falantes
Porta	DVI
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Especificações
Portos de KVM no console
•	Teclado: USB
•	Mouse: USB
•	Monitor: DVI-I
•	Hub USB 2.0 com 2 portas
•	Plug	de	alto	falantes:	3,5	mm
•	Plug	de	microfone:	3,5	mm

Portos de KVM ao computador (até 4)
•	Teclado/mouse: USB 2.0 tipo B
•	Monitor: DVI-I
•	Plug	de	alto	falantes:	3,5	mm
•	Plug	de	microfone:	3,5	mm

Conexões para computador (até 4)
•	Teclado/mouse: USB 2.0 tipo A
•	Monitor: single link/ dual link DVI-I/DVI-D
•	Plug	de	alto	falantes:	3,5	mm
•	Plug	de	microfone:	3,5	mm

Resolução do monitor
•	Digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
•	Analógico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Notificação de chaveamento
•	Botões	do	toque	do	painel	da	cara
•	Comandos por teclas de atalho (Hot-Key)

Controles de comutação
•	Audio

Intervalo da exploração
•	10 - 60 segundos (controles da chave quente)

Características especiais
•	Monitor duplo da relação DVI-D do apoio
•	Rato e apoio avançados de teclado
•	Toda a emulation do tempo DDC
•	2 portas de partilha USB
•	Caixa metálica

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

Umidade de operação
•	Máx. 90% sem-condensação

Alimentação
•	Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
•	Saída: 9 V DC 1 A fonte de alimentação externa
•	Consumo: 0,85 Watts (máx.)

Dimensões
•	254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 polegadas)

Peso
•	936 g (2,1 libras)

Garantia
•	Limitada de 2 anos

Certificações
•	CE
•	FCC

Conteúdo da Embalagem
•	TK-422DVK
•	Guia de Instalação Rápida
•	Fonte de tensão (9 V DC, 1 A)
•	4 Conjuntos de cabos DVI-D KVM (1,8 m/6 pés)
•	4 Conjuntos de cabo USB Tipo A para B  
  (1,8 m/6 pés)
•	4 Conjuntos de cabos audio(1,8 m/6 pés)
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