
Kit de extensão KVM DVI com suporte de áudio
TK-DEX5 (v1.0R)

O kit de extensão KVM DVI da TRENDnet com suporte de áudio, modelo TK-DEX5, estende o teclado USB, o mouse e o vídeo DVI à distâncias de até 50m

(164 pés) usando cabeamento Cat5e. Não é necessária nenhuma instalação de software - basta conectar o transmissor e o receptor para controle total do

KVM. Elimine o tempo utilizado para caminhar até a sala dos dispositivos de rede, estendendo os controles KVM à sua estação de trabalho.

• Estenda o controle KVM para distâncias de até 50m (164 pés)

• Conecte um KVM TRENDnet para gerenciar vários servidores

• Usa o cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas

• Possui tecnologia EDID que permite transmissão através do cabo Cat 5e

• Qualidade de vídeo superior - até 1920x1200 (40m); 1080p (40m); 1080i (50m)

• Portas do teclado e do mouse USB

• Porta do dispositivo USB

• Áudio estéreo

TK-DEX5



Suporte de Áudio
Plugs de áudio de 3,5 mm para conexões

de alto-falante e microfone.

Extensor KVM
Estende o mouse e o teclado USB e a tela

DVI de alta definição em até 50 metros da

estação de trabalho ou KVM.

Porta USB
A porta USB 2.0 permite expandir um

dispositivo de armazenamento USB em

até 50 metros de distância.

Projeto de rede

Instalação fácil
Basta conectar o transmissor e o
receptor juntos através do cabeamento
Cat5e para gerenciamento completo do
KVM

Extensor KVM
Estende o mouse e o teclado USB e a
tela DVI de alta definição em até 50
metros da estação de trabalho ou KVM.

Suporte de Áudio
Plugs de áudio de 3,5 mm para
conexões de alto-falante e microfone.

Porta USB
A porta USB 2.0 permite expandir um
dispositivo de armazenamento USB em
até 50 metros de distância.

Acesso a Múltiplos Servidores
Conecte-se ao KVM para acessar
múltiplos servidores

TK-DEX5



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TK-DEX5
• Guia de Instalação Rápido
• 1 cabo DVI (1m / 3.3 pés)
• 1 cabo USB tipo A para B (1,2m/ 4 pés)
• 1 cabo de alimentação USB
• Adaptador de energia (5VDC, 2,4A)
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Transmissor • Monitor: DVI
• Mouse / teclado: USB tipo B (cabo incluído)
• Extensão: portas Ethernet
• Porta de alimentação
• Indicadores LED

Receptor • Monitor: DVI
• Mouse: USB Tipo A
• Teclado: USB Tipo A
• Áudio: microfone, alto-falante e entrada de linha
• EQ: Seletor de equalizador
• Extensão: portas Ethernet
• Porta de alimentação
• Indicadores LED

Conexões de
Computador

• Transmissor: porta DVI e USB tipo B
• Receptor: portas DVI e USB tipo A

Resolução do
monitor

• Até 1920 x 1200

Características
Especiais

• Estender o controle do KVM em até 50m (164 pés) @ resolução
1080i

Temperatura de
operação

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Especificações

Garantia • 2 anos

Certificações • CE
• FCC

Umidade de
operação

• Max. 90% sem condensação

Alimentação • Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 1A
• Saída: 5V DC, 2,4A
• Consumo máximo: Transmissor: 2,7W, Receptor: 4,7W

Dimensiones • 130 x 65 x 25mm (5.1 x 2.6 x 1.0 in.) por unidade

Peso • Transmissor: 270g (9.5 oz.)
• Receptor: 280g (9.9 oz.)


