
TK-CAT508

O Chaveador CAT5 KVM de 8 portas da TRENDnet, modelo TK-CAT508, permite efectuar o controlo centralizado de ambientes de 
servidor SMB. A compatibilidade para duas consolas em simultâneo, a visualização no ecrã e a protecção com palavra-passe garantem 
uma gestão eficiente. É necessário o TK-CAT5U ou TK-CAT5P da TRENDnet para ligar a um servidor. 

• Gere servidores através de cabos CAT5 para distâncias até 30 m
• 8 portas Ethernet para ligar aos servidores
• Compatível com duas consolas em simultâneo 
• Compatível com ligações USB e PS/2 
• Controlos do menu OSD (visualização no ecrã) protegidos por palavra-passe
• É necessária a utilização de unidades TK-CAT5U ou TK-CAT5P

Chaveador CAT5 KVM de 8 portas
TK-CAT508 (v1.0R)



TK-CAT508

Projeto de rede

Portas de servidor
O TK-CAT5U é compatível com portas de servidor VGA e 
USB. O TK-CAT5P é compatível com portas de servidor VGA 
e PS/2

Caixa
Rugged metal enclosure

Hot Keys
Configuração de teclas de atalho de comandos

OSD
Interface On Screen Display (OSD – visualização no ecrã) 
para uma gestão eficiente

Compatível com USB e PS/2 console
Compatível com ligações USB e PS/2 Console

HD
Compatível com resoluções até 1600 x 1200 píxeis

Monitor VGA
Concebido para ser ligado à porta VGA de um monitor

Duas consolas
Compatível com a utilização de duas consolas em simultâneo

Servidores
Gerenciar até 8 servidores em distâncias de até 30 metros

Características

LED indicadores1

Portas de consola duplas2

Porta de actualização de firmware3

Portas de consola duplas4

Computador portas5
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Portas de console duplo
• Teclado: USB ou PS/2
• Mouse: USB ou PS/2
• Monitor: VGA 

Portas do computador
• 8 x Portas Fast Ethernet 
• Exige uso de TK-CAT5U ou TK-CAT5P para ligar 

ao computador
Resolução do monitor

• Máx. 1600 x 1200 @ 60 Hz
Controle/gerenciamento da comutação

• OSD (exibição no visor)
• Atalhos do teclado
• Notificação: som 
• Firmware atualizável (com cabo USB incluído)

Intervalo de leitura
• 10 - 90 segundos

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

Umidade de operação
• Max. 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 
• Consumption: 8,3 Watts Max.

Dimensões
• 205 x 104 x 44 milímetros (8,07 x 4,1 x 1,7 

polegadas)
Peso

• 748 g (1,65 libras)
Garantia

• Limitada 2 anos 
Certificações

• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TK-CAT508
• Guia de Instalação Rápida
• Cabo de USB (1,2 m/4 pés)
• Adaptador de tensão (9 V 1 A)

Especificações

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.

20675 Manhattan Place  •  Torrance  •  CA 90501  •  USA  •  T: 1- 888-326-6061  •  F: 1-310-961-5511  •  intlsales@trendnet.co  •  www.TRENDnet.com


