
Switch KVM USB de 2 Portas
TK-207K (v2.0R)

• Switch KVM de 2 portas com conexões VGA e USB para computadores

• Monitoramento de dispositivo com verificação automática e feedback audível

• Resolução de alta qualidade de 2048 x 1536 para uma tela nítida

• Suporta a maioria dos sistemas operacionais e designs de mouse avançados

• Controle dois computadores com um conjunto de controles de console

• Alimentado por barramento - Nenhum adaptador de energia externo necessário

• Todo o cabeamento necessário incluído

• Não requer CD de instalação

O switch KVM USB de 2 portas da TRENDnet, modelo TK-207K, permite que você gerencie dois PCs com apenas um conjunto de

teclado, monitor e mouse. Alterne entre 2 PCs com um simples toque de um botão. Conjuntos separados de cabos KVM são

incluídos com o switch KVM para que os usuários possam começar a controlar 2 PCs instantaneamente. Os cabos KVM também

fornecem energia para o switch KVM, eliminando a necessidade de um adaptador de energia. As operações com tecla de atalho

fornecem acesso imediato a recursos como troca de computador e verificação automática. Com seu hot-plug e feedback audível, o

switch KVM USB de 2 portas é a escolha ideal para gerenciar vários PCs.
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VGA
Projetado para sistemas VGA com resoluções

de até 2048 x 1536 com uma taxa de

atualização de 60Hz.

Botões de Controle
Use os botões do painel frontal para alternar

entre os computadores.

Cabos Incluídos
Este kit KVM inclui dois conjuntos de cabos

KVM.

PROJETO DE REDE
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

• 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)

• 2 portas USB (teclado / mouse)

Interface do computador (até 2)

• 1 USB tipo A

• 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)

Cabos (2 conjuntos)

• Comprimento: 1,2 m (4 pés)

• VGA / SVGA (Macho) para VGA / SVGA

(Macho) / USB Tipo A

Resolução do monitor

• 2048 x 1536 @ 60Hz

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

• Alimentado por USB

• Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

• 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pol.)

Peso

• 96g (3,4 oz.)

Certificações

• CE

• FCC

Garantia

• 2 anos

Conteúdo da embalagem

• TK-207K

• Guia de Instalação Rápida

• 2 Cabos KVM (1,2m/4 pés)

Computadores
Controle até 2 computadores com um
conjunto de dispositivos de console

VGA
Este switch KVM VGA suporta
resoluções de até 2048 x 1536 com
uma taxa de atualização de 60 Hz

Controles de botão de pressão
Use os botões do painel frontal para
alternar entre os computadores no
switch KVM

Teclas de atalho

Este switch KVM VGA possui
comandos de tecla de atalho do
teclado para alternar entre
computadores

Mouse & Teclado USB

Com conexões para teclado e mouse
USB

Cabos Incluídos

Este kit KVM inclui dois conjuntos de
cabos KVM

Portas de computador
Requer portas USB e VGA livres nos
computadores conectados
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