4-poorts OmniView PRO3 KVM -switch
Tot wel 256 computers beheren met slechts
één toetsenbord, monitor en muis.

Beschrijving:
De nieuwe KVM-switches uit de PRO3 -Serie van Belkin bieden de in de hedendaagse MKBomgeving vereiste betrouwbaarheid, prestaties, geavanceerde functies en gecentraliseerd
beheer. Deze KVM-switch ondersteunt zowel PS/2 als USB en stelt de systeembeheerders
in staat met één PS/2- of USB-console computers met verschillende platforms aan te sturen.
Dankzij de geavanceerde videotechnologie van Belkin ondersteunt de PRO3-Serie resoluties
van tot wel 1920x1440 bij 75 Hz ten behoeve van behoud van de beeldintegriteit.
De nieuwe PRO3 KVM-switches van Belkin zijn voorzien van de geavanceerde functies die
nodig zijn voor het beheren van MKBserveromgevingen. Met behulp van een ingebouwde
flash-functie kunt u de nieuwste firmware downloaden waardoor u verzekerd bent van
compatibiliteit met de nieuwste servers en apparaten. Deze downloads kunt u snel en
gemakkelijk via een eenvoudige RJ11- interface uitvoeren waardoor de downtime voor uw
server(s) tot een minimum beperkt blijft. Een gebruikersvriendelijke meertalige
gebruikersinterface, speciale LED's voor weergave van de actieve poorten en drukknoppen op
het frontpaneel stellen u in staat op eenvoudig wijze handmatig te schakelen. Een uit zeven
segmenten bestaand display geeft weer wat het BANK-nummer is bij units die in een
daisychain geschakeld zijn. Een geavanceerd On-Screen Display (OSD) stelt beheerders in
staat computers te benoemen en te selecteren en stelt u op eenvoudige wijze in staat
poorten te identificeren en te selecteren via uw toetsenbord. Overige functies en kenmerken
zijn: OSD Security en per poort een toegangslijst voor gebruikers; speciale daisychain poorten; snel schakelen via negen sneltoetsopties; gebruikergedefinieerde auto-scan;
geschikt voor rackmontage; backwards-compatible met bestaande PRO2, MKB CAT5 en
KVM-over-IP Series; en drie jaar garantie van Belkin.

Voordelen:
l

Leverbaar in 4 -, 8-, of 16-poorts uitvoeringen

l

Ondersteunt PS/2 - en USB-platforms

l

Via flash-upgrades bij te werken

l

Maximale beeldschermresolutie van 1920x1440 bij 75 Hz

l

Praktische gebruikersinterface met poortkeuzeknoppen voor directe toegang

l

Schakelmogelijkheid via sneltoetsen

l

Gebruikergedefinieerde auto -scan

l

Meertalige On-Screen Display (8 talen)

l

Stapelbare op standaard rackmaten gebaseerde constructie

l

Maakt gebruik van KVM-kabels (micro -cabling)

l

PS/2-toetsenbord - en -muisemulatie

Systeemvereisten:
Windows ® NT®, 95, 98, 2000, Me, XP, Server 2003 en Vista TM, Novell® NetWare® 5.x,
Microsoft® DOS 5.X en hoger, Red Hat® Linux® 8.x en hoger, Mac® OS® X en hoger (met USBondersteuning), SUNTM SolarisTM 8.x en hoger.
l

Inhoud van de verpakking:
l

OmniView PRO3 KVM-switch

OmniView PRO3 KVM-switch
Verstelbare rackmontagebeugels met schroeven (geldt voor 8 - en 16-poorts uitvoeringen)
12V/1A-voedingsadapter
Seriële DB9-naar-RJ11 flash -upgrade -kabel
Handleiding
Beknopte installatiehandleiding
l

Overige producten in deze serie:
F1D005

F1D9400 - F1D9401 - F1D9402 - F1DA116Zea
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