TK-CD06

Kit de cabo KVM DVI-I, USB e Áudio de 6 pés
TK-CD06 (v1.0R)
• Compatível com o Chaveador KVM TK-232DV
• Interface de cabo DVI-I
• Cabo USB para conexões de mouse e teclado
• Cabos de 3,5 mm para conexões de microfone e alto-falante
O Kit de Cabo KVM DVI-I, USB e Áudio de 6 pés da TRENDnet, modelo TK-CD06, foi projetado para conectar um computador DVI ao chaveador
KVM TRENDnet TK-232. O kit de cabos consiste de um mouse/teclado USB, DVI-I e conexões de áudio de 3,5 mm para um único computador.

TK-CD06

DVI-I
Projetado para conectar um computador
DVI-I ao Chaveador KVM TK-232DV

USB
Um único cabo USB para conexão
de mouse/teclado USB

Suporta áudio
Possui conexões de alto-falante e
microfone de 3,5 mm para suporte
de áudio completo

Especiﬁcações
Interface KVM

• Teclado/Mouse: USB Tipo B
• Monitores: DVI-I
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface PC

• Teclado/Mouse: USB Tipo A
• Monitores: DVI-I
• Conectores de alto-falante: 3,5 mm
• Conectores de microfone: 3,5 mm

Temperatura
operacional

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de
operação

• Máx. 90% sem condensação

Comprimento

• 1.83m (6 pés)

Peso

• 360g (12,6 oz)

Garantia

• 2 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• TK-CD06

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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