TK-220DPi

Switch KVM DisplayPort 4K de 2 portas
TK-220DPi (v1.0R)
• Controle dois computadores com um conjunto de controles de console
• Compatível com monitores de porta DisplayPort e TVs
• Suporta resoluções 4K UHD de até 3840 x 2160@60Hz
• Suporte de áudio 5.1 em cabos DisplayPort
• Alto-falante de 3,5mm e conexões de microfone para áudio analógico
• Cabos DisplayPort, USB e áudio totalmente integrados
• Alimentado por USB - nenhum adaptador de energia externo necessário
• Botão de alternância de computador
O Switch KVM DisplayPort 4K de 2 portas da TRENDnet, modelo TK-220DPi, permite que você controle dois computadores com um
conjunto de controles de console. Experimente facilmente resoluções de até 4K UHD, sem a necessidade de instalação de driver.
Este switch DisplayPort compacto foi projetado para sistemas 4K DisplayPort com mouse USB e conexões de teclado. Este switch
UHD DisplayPort KVM também possui conexões de alto-falante e microfone de 3,5mm para alternar entre computadores.

TK-220DPi

4K DisplayPort 1.2

Suporta áudio

Chave de Alternância Rápida

Este switch DisplayPort foi projetado para
sistemas DisplayPort com resoluções de até
3840 x 2160@60Hz.

Suporte total de áudio por meio de conexões
de cabo KVM DisplayPort com microfone
opcional de 3,5mm e conectores de altofalante.

Use o cabo integrado de 1,5m (4,9 pés) para
posicionar a chave seletora no local mais
conveniente.

PROJETO DE REDE

TK-220DPi

CARACTERÍSTICAS
Computadores

4K UHD

Suporta áudio

KVM 2 portas DisplayPort controla até
2 computadores

O switch KVM DisplayPort 4K suporta
resoluções de até 4K UHD (3840 x
2160) com uma taxa de atualização
de 60Hz

Suporte completo de áudio maximiza
a produtividade da estação de
trabalho

Mouse & Teclado USB

DisplayPort 1.2

Cabos Integrados

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

DisplayPort 1.2 com suporte HDCP

Cabos DisplayPort, USB e áudio
totalmente integrados

Portas de Computador

Teclas de atalho

Requer portas USB e DisplayPort
livres nos computadores conectados

Este switch DisplayPort apresenta
atalhos de comando Hot Key

ESPECIFICAÇÕES
Conectores da Porta de Console

• Teclado: USB Tipo A
• Mouse: USB Tipo A
• Monitores: 1 x DisplayPort 1.2
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface do computador (até 2)
• Teclado/Mouse: USB 2.0 Tipo A
• Monitores: DisplayPort 1.2
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm
• Comprimento do cabo: 1.5m (4.92 pés)

Resolução do monitor
• Até 1920 x 1080 @ 144Hz
• Até 1920 x 1200 @ 144Hz
• Até 1920 x 1440 @ 144Hz
• Até 2560 x 1440 @ 144Hz
• Até 3440 x 1440 @ 60Hz
• Até 3840 x 2160 @ 60Hz

Controle de Chaveamento
• Botão de seleção para alternar de computador
One touch
• Comandos nas teclas de atalho do teclado

Suporte de Áudio
• Suporta áudio 5.1 em cabos DisplayPort
• Áudio analógico com alto-falantes e conectores
de microfone

Temperatura de operação

Umidade de operação
• Máx. 90% sem condensação

Dimensões
• 440 x 250 x 44 mm (17.3 x 9.8 x 1.74 pol.)

Peso
• 102g (3,6 onças)

Certificações
• CE
• FCC

Garantia
• 2 anos

Conteúdo da embalagem
• TK-220DPi
• Guia de Instalação Rápido

• 0° – 40° C (32° – 104° F)
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