ATEN-CS1942/CS1944
2/4 Port’lu USB 2.0 Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch
• 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 2/4 adet Mini DisplayPort monitör ile çift ekran çıkışını
destekleyen 2/4 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar.

• Ön panelde yer alan USB aygıtları
bağlamak için kullanılan yuva aynı zamanda
bağlı cihazlara 1.4A güç sağlar. Bu sayede
USB arayüzünden elektrik alan herhangi bir
cihazı; örneğin cep telefonunu şarj etmek
mümkündür. (USB quick charge mod)

• Full bass response özelliği Mini-TOSLINK kablosu kanalıyla 5.1 zengin dijital surround ses keyfi sunar. 1x SPDIF konnektör
• Üstün görüntü kalitesi: 2560 x 1600 ve 1920x1080 @ 120Hz (3D display)
• nVidia 3D Vision Ready: 120Hz LCD monitörlerle çalışır ve 3D bir görüntü ortamı yaratabilmek amacıyla 1920 x 1080
çözünürlüğünde görüntü kalitesi sunar.
• Video DynaSync™ özelliği - Port'lar arasında geçişlerde görüntünün optimize edilmesini sağlar. Sistem açılışlarında
görüntüde yaşanabilecek olası problemlerin minimize edilmesini sağlar.
• Bilgisayar seçimi cihaz önpanelinde bulunan dokumatik panel ve klavyedeki hotkey tuş kombinasyonları ve mouse
(mouse emülasyonu mod'u aktifken ve 3-tuşlu USB tekerlekli mouse için geçerlidir) ile yapılabilir.
• KVM, USB ve Hoparlör ve Mikrofon bağlantıları birbirinden bağımsız seçilebilir.
• Klavye ve Mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC’ler klavye ve mouse takılı olmadığı halde boot edilebilir.
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde;
ATEN-CS1942 / ATEN-CS1944 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
• Mac klavye desteği ve emülasyonu (PC klavye kombinasyonu ile Mac klavyeleri uyumlu çalışır.)
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
• USB arayüz kanalıyla firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
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