SOHO-Serie – 2-poorts KVM-switch, PS/2
en USB (met audio-ondersteuning)
Belkin zorgt dat u met slechts één console
liefst vier computers kunt besturen, van het
type PS/2, USB of zelfs beide. In combinatie
met Sun en Macintosh USB-platforms
maakt de Belkin OmniView SOHO 2-poorts
KVM-switch met audiofaciliteiten een
probleemloze cross-platform besturing
mogelijk. Met zijn ruimtebesparende
verticale vormgeving en ingebouwde
kabelberging geeft het SOHO programma
ook een frisse jonge uitstraling aan uw
werkplek. Nadat de beschermkap op zijn
plaats is geschoven, komen de kabels
keurig via een opening aan de achterzijde
naar buiten.
.
Dankzij de geavanceerde ondersteuning van
audio en microfoonschakeling is het
besturen van meerdere computers met
Belkin SOHO apparatuur gemakkelijker dan
ooit. U kunt nu tussen luidsprekers en
microfoons schakelen zonder dat u ze hoeft
los te koppelen en weer aan te sluiten. Met
behulp van de flash-functie kunt u uw
firmware in een handomdraai bijwerken via
een eenvoudige seriële interface. Bij
gebruikmaking van coaxiale VGA-kabel
ondersteunt het SOHO programma ook
beeldresoluties van hoge kwaliteit tot 2048 x
1536 bij 85 Hz met als resultaat een
onberispelijke weergavekwaliteit. Extra
voeding is niet nodig en voordelen als
sneltoetsen, toetsenbord- en PS/2-emulatie
en vijf jaar Belkin garantie behoren tot de
standaard-uitrusting.
De Belkin OmniView SOHO 2-poorts KVMswitch met audiofaciliteiten is de ideale
manier om met slechts één toetsenbord,
muis en monitor op twee PS/2- en/of USBcomputers te werken.
Voordelen
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Mogelijkheid voor het omschakelen van audio en microfoon.
Ondersteunt videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz over een bandbreedte van 400 MHz.
Voorzien van ingebouwde kabelberging.
Mogelijkheid voor het besturen van twee PS/2- of USB-computers (of beide) met één
toetsenbord, muis en monitor.
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Overschakelen met sneltoetsen en rechtstreekse toegang tot de poorten d.m.v. een druk
op de knop.
Beperkte garantie van 5 jaar.
Kostenloze technische ondersteuning.
Ondersteunt firmware voor flash upgrading.
Toetsenbord- en PS/2-emulatie voor foutloos opstarten.
Kabelconnectoren met PC99-kleurcodering voor het snel en gemakkelijk opzoeken van de
bijbehorende poorten.
Led-indicatielampjes.
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