TK-EX4

Kit extensor KVM
TK-EX4
• Estenda o controle KVM para distâncias de até 100 m (328 pés)
• Conecte-se a um switch KVM TRENDnet para gerenciar múltiplos servidores
• Controles práticos por gerenciamento OSD
• Todos os cabos necessários inclusos (exceto cabo de rede)

O Kit extensor KVM TRENDnet, modelo TK-EX4, estende o controle de teclado, vídeo e mouse para distâncias de até 100 m (328
pés). Não precisa de instalação de software—simplesmente conectar o transmissor e o receptor para controle total de KVM. Elimine o
desperdício de tempo para caminhar à sala de rede estendendo o controle KVM para a sua estação.

TK-EX4

Facilidade de uso
Sem CD de instalação
Simplesmente conecte o transmissor e o receptor para total
gerenciamento KVM
Compacto
Formato compacto reduz a desordem

OSD
Gerencie segurança e acesso com a conveniente exibição
em tela (OSD)
Teclas de atalho (Hotkeys)
Acesse o servidor remoto ou o OSD com controles de teclas
pré-definidas
Bloqueio de console
Bloqueia, quando em uso, a funcionalidade KVM no outro
terminal
Acesso a múltiplos servidores
Conecte-se a um switch KVM para acesso a múltiplos
servidores
Emulação EDID
Assume as configurações da resolução do monitor local ou
remoto

Projeto de rede

Segurança
Acesso
Crie senha de proteção para acesso ao OSD

Auto-Logout
Para segurança adicional crie um tempo limite para sair do
OSD
Somente visualização
Permitir somente visualização remota

TK-EX4
Receptor

LED

USB console

Ethernet

Computador
local

Transmissor

Seleção de
computador

Monitor

LED

USB console

Ethernet

Porta para atualização de
firmware

Receptor

Monitor
Computador
local

Porta para atualização
de firmware

Especificações
Transmissor porta console
• Teclado: USB
• Mouse: USB
• Monitor: VGA
• Porta para atualização de firmware: USB Type B
• Extensão: Porta Ethernet
• LED Indicadores
Transmissor porta computador
• VGA
Receptor porta console
• Teclado: USB
• Mouse: USB
• Monitor: VGA
• Porta para atualização de firmware: USB Type B
• Extensão: Porta Ethernet
• LED Indicadores
Receptor porta computador
• VGA
Conexões para computador
• Transmissor: VGA, USB ou PS/2
• Receptor: VGA, USB ou PS/2
Resolução do Monitor
• Até 1920 x 1200

Notificação de Chaveamento
• Audio
Controles de comutação
• Transmissor: Bloqueio de acesso, acesso somente
a visualização e controle total
• Receptor: Visão local ou visão remota
• OSD: Criar uma senha, definir auto logout do
OSD, escolha entre quatro controles por tecla de
  atalho, defina timeout do OSD, defina função de
retardo do console e emulação EDID
Características Especiais
• Estenda o controle KVM para distâncias de até
100 m (328 pés)
Temperatura de Operação
• 0 – 40°C (32 – 104°F)
Umidade de Operação
• Máx. 90% sem-condensação
Alimentação
• Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A
• Saída: 5 V DC, 2 A
• Consumo Máx.: Transmissor: 2,7 Watts, Receptor:
4,7 Watts

Dimensões
• Transmissor/receptor: 130 x 65 x 25 mm
(5,1 x 2,6 x 1,0 polegadas)
Peso
• Transmissor: 285 g (10.1 onças)
• Receptor: 290 g (10.2 onças)
Garantia
• Limitada de 2 anos
Certificações
• CE
• FCC
Conteúdo da Embalagem
• TK-EX4 Transmissor
• TK-EX4 Receptor
• Guia de Instalação Rápida
• 2 Cconjuntos de 1,2 m (4 pés) 3-em-1 cabos de
combinação VGA
• 1 Cconjuntos de cabo USB Tipo A para B de
1,20 m (4 pés)
• 2 Fontes de Tensão
• Controles de comutação
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