Rackconsole met LCD-display
Bestuur uw servers met één compacte 1U rackconsole
Dit product biedt u een uniek enkelvoudig railsysteem, een compacte LCD-console met een hoge
beeldkwaliteit en een toetsenbord in laptopstijl
Deze rackconsole met LCD-display van Belkin biedt systeembeheerders de
mogelijkheid om de servers in rackopstelling aan te sturen met één compacte,
beveiligde console. Dankzij de slanke vormgeving past deze rackconsole
naadloos in een standaard 19”-rack terwijl er voor gebruik van het LCD-display
en het toetsenbord alle ruimte is.
Het unieke enkelvoudige railsysteem zorgt ervoor dat het LCD-paneel op
eenvoudige wijze uit het serverrack geschoven kan worden. De rackconsole
bezit nog meer geavanceerde eigenschappen. Zo beschikt hij over een
slot waardoor onbevoegden de toegang ontzegd kan worden en een
kabelmanagementsysteem voor het probleemloos in- en uitschuiven van de
lade. De rackconsoles met LCD-display zijn een uitstekende oplossing voor
serverbeheerders en zijn leverbaar met een 17"-kleurendisplay of met een
ingebouwde KVM-switch.

Voordelen
Rackconsole
•	Voorzien van een 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay van
topklasse voor beelden van hoge kwaliteit, speciaal voor het bekijken
van meerdere applicaties tegelijk
•	Ondersteunt ten behoeve van een uitstekende beeldweergave een
resolutie van 1280x1024 bij 65 Hz via een display dat is voorzien van
gehard glas
• W
 erkt met een enkelvoudig railsysteem zodat in- en uitschuiven
probleemloos verloopt en u rackruimte kunt besparen
•	Heeft een ingebouwd compact toetsenbord met 106 toetsen, inclusief
een numeriek toetsenblok met tien toetsen en een centraal geplaatst
touchpad voor optimale ergonomie
•	Is uitgerust met verstelbare beugels ten behoeve van eenvoudige
plaatsing in racks van uiteenlopende afmetingen
Rackconsole met ingebouwde KVM-switch
•	Leverbaar met 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay voor
beeld van hoge kwaliteit
•	Belkin PRO3-technologie ondersteunt een combinatie van PS/2en USB-servers
•	Grafisch On-Screen Display (OSD) biedt u eenvoudig toegang tot
uw servers
•	Daisychain-functionaliteit stelt u in staat tot 256 servers te beheren met
PRO3 KVM-switches van Belkin

Rackconsole met LCD-display
De volgende Belkin KVM-producten
kunt u gebruiken in combinatie met uw
rackconsole:
Ideale aanvulling op uw rackconsole
met ingebouwde PRO3 KVM-switch

Inhoud van de verpakking
Rackconsole
•	Rackconsole met 17" LCD-display
•	Voedingskabel
• VGA, PS/2-kabelset
• Beugelset
• Console-schroeven
• Beknopte installatiehandleiding

Rackconsole
•	Rackconsole met 17" LCD-display en een ingebouwde
KVM-switch
•	Flash-kabel
• Beugelset
• Console-schroeven
• Beknopte installatiehandleiding en handleiding

Technische gegevens
OmniView® MKB IP-module voor beheer op afstand
(F1DP101Mea)
Stelt u in staat uw KVM-switch op afstand te beheren

OmniView PRO3 USB & PS/2 KVM-switch
4-poorts switch (F1DA104Zea)
8-poorts switch (F1DA108Zea)
16-poorts switch (F1DA116Zea)
Gebruik een daisychain-configuratie voor het
uitbreiden van het aantal KVM-poorten

De volgende KVM-producten kunt u
goed gebruiken in combinatie met uw
rackconsole:

OmniView MKB KVM-over-IP Switch
8-poorts switch (F1DP108Gea)
16-poorts switch (F1DP116Gea)

OmniView MKB KVM-switch
4-poorts switch (F1DP104Aea)
8-poorts switch (F1DP108Aea)
16-poorts switch (F1DP116Aea)

Artikelnummer:

F1DC101PxxSR

F1DC108BxxSR

F1DC116BxxSR

Behuizing:

Robuust staal

Robuust staal

Robuust staal

Voeding:

Automatische overschakeling,
Externe voedingseenheid
100 tot 240 V AC, 50 tot
60 Hz, 48 watt

Externe voedingseenheid

Afmetingen:

482,6 (b) x 551,2 (d) x
43,18 mm (h)

444,5 (b) x 597 (d) x
44,5 mm (h)

444,5 (b) x 597 (d)
x 44,5 mm (h)

Gewicht:

12,2 kg

15 kg

15,5 kg

Type display:

17" active-matrix
kleurendisplay

17" active-matrix
kleurendisplay

17" active-matrix
kleurendisplay

Resolutie:

Tot 1280x1024

Tot 1280x1024

Tot 1280x1024

Contrastverhouding:

450:1

450:1

450:1

Helderheid:

250 cd/m2, standaard

250 cd/m2, standaard

250 cd/m2, standaard

Pixelafstand:

150 x 0,264 mm

150 x 0,264 mm

150 x 0,264 mm

Kleuren:

16,7 miljoen
displaykleuren

16,7 miljoen
displaykleuren

16,7 miljoen
displaykleuren

Zichthoek:

115 graden

115 graden

115 graden

Reactietijd:

Opkomend 2 ms,
afvallend 14 ms

Opkomend 2 ms,
afvallend 14 ms

Opkomend 2 ms,
afvallend 14 ms

Type toetsenbord/muis:

Laptopstijl, geïntegreerd
toetsenbord van hoge
kwaliteit
met touchpad

Laptopstijl, geïntegreerd
toetsenbord van hoge
kwaliteit
met touchpad

Laptopstijl, geïntegreerd
toetsenbord van hoge
kwaliteit
met touchpad

Levensduur van
individuele toetsen:

8 miljoen aanslagen

8 miljoen aanslagen

8 miljoen aanslagen

8

16

VGA

VGA

VGA

PS/2

PS/2, USB

PS/2, USB

Console-specificaties

CPU/Overige KVM-specificaties
CPU/CPU/KVM-poorten: 1
CPU/KVM Videoaansluiting:
CPU/KVM Toetsenbord/
muisaansluiting:

Garantie 2 jaar

Artikelnummer

Beschrijving

F1DC101PxxSR

Rackconsole met 17" LCD-display

F1DC108BxxSR

Rackconsole met LCD-display en een ingebouwde 8-poorts KVM-switch

F1DC116BxxSR

Rackconsole met LCD-display en een ingebouwde 16-poorts KVM-switch
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Opmerking: De rackconsole is beschikbaar met verschillende toetsenbord-layouts.

