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Parmak izi okuyucu

DA-70701, adından da anlaşılacağı gibi bir parmak izi
okuyucusu. Beraberinde gelen yazılım sayesinde cihaz
sizi parmak izinizden tanıyor
ve sistem açıldığında kullanıcı hesabınızı açmak, kullanıcılar arası geçişler yapmak ve
önceden belirlediğiniz web sitelerinde sizin
yerinize kullanıcı adı ve şifre girmek gibi işleri yapıyor. Gerekli tanımlamaları yaptığınızda parmak izi okuyucu Windows’un açılışından itibaren tüm şifre girişi gerektiren
ekranlarda parmak izinizi okuyup şifrelerinizi kendi girebiliyor.
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24 Port Fast Ethernet
Switch

• IEEE 802.3u (100BaseTX) ve IEEE 802.3
(10 BaseT) standartlarına uygundur.

• Cihaz üzerinde 24 adet 10/100 Mbps’lik
Auto Sense Ethernet port yer almaktadır.

• Back-pressure ve 802.3x akış denetim
mekanizmalarını desteklemektedir.

• Wirespeed paket aktarımı/filtrelemesi
yapmaktadır.

• 19 inch rack’e monte edilebilmektedir.
• Harici güç adaptörü ve 19 inch rack mount kit cihaz ile birlikte gelmektedir.

DONANIM
DN-7018

Digitus Kablosuz Erişim Noktası ürününü kullanarak internete veya yerel ağa bağlanan mobil durumdaki kablosuz
bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi mümkündür.
IEEE 802.11g (54 Mbps), IEEE 802.11b (11 Mbps), IEEE
802.3, IEEE 802.3u standartlarıyla uyumludur. Bina içinde çalışma mesafesi 35~100 metre ile sınırlıdır. Binadışında çalışma mesafesi 100~300 metre ile sınırlıdır. Wireless Distribution System (WDS) repeater mod, AP client mod ve bridging mod’larında
çalışabilmektedir. Tekrarlayıcı (Repeater) ve köprü (Bridge) özelliği sayesinde kapsama alanını genişletmek mümkündür.

DC USB-PM1

DC-11402

• USB 1.1 (12 Mbps) standardını

• 2 bilgisayarın 1 klavye (USB 1.1), 1

destekler.
• Bilindiği üzere modern yazıcılar
USB arabirimini desteklemektedir.
Şayet paralel arayüze sahip eski
bir yazıcınız varsa ve bilgisayarınızda paralel arayüz girişi yok ise
uygun bir dönüştürücüyle bilgisayarınızdaki USB bağlantısını paralel arayüz üzerinden kullanabilirsiniz. Bu sayede eski yazıcılarınızı
USB port üzerinden bilgisayarınıza
bağlayarak kullanabilirsiniz.
• EPP / ECP ve bidirectional
printing özelliğini destekler.
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Entegre mikrofon sayesinde; kamera,
sesli görüntüleri aktarabilme özelliğine sahip (42 dB). Sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövde sayesinde hareketli görüntüleri takip
edebilme imkanına sahip. Yatay açı
derecesi: Minimum - 170, maksimum
170. Dikey açı derecesi: Minimum 45 derece, maksimum 90. Işığın yetersiz olduğu karanlık ortamlarda görüntü elde etme imkanı.

DA-70820

Video Grabber, USB 2.0

• Analog sinyal kaynağını (Örneğin; VCR,

Kablosuz erişim noktası

Paralel yazıcı kablosu

Kablosuz Network
Kamerası

2 Port USB KVM Switch

mouse (USB 1.1) ve 1 monitör (VGA)
tarafından denetlenmesini sağlar.
• Mouse, klavye emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC’ler mouse, klavye
takılı olmadığı halde boot edilebilir.
• Otomatik tarama (autoscan) fonksiyonu ile birlikte klavye üzerinde bulunan ve Hot-Key olarak adlandırılan
kısayol tuşları ile bilgisayar seçilebilir.
• Cihaz üst panelindeki LED’ler sayesinde hangi PC’nin devrede olduğu
kontrol edilir.

Sattelite Receiver, DVD Player, camcorder)
dijital sinyale dönüştürür.
• Ürün beraberinde gelen * VideoWorks6
video editing yazılımı sayesinde hareketli
sahnelere özel efektler verilebilir. Altyazı
eklenebilir. Picture-in-picture efektleri
yaratılabilir. Yavaş ve hareketli video
efektleri yaratılabilir. Fon rengi
değiştirilebilir. Fonda müzik yayını
yapılabilir. Kareler arası geçişlerde
effectler yaratılabilir.
• Monitör ekranında mevcut olan
görüntünün resmini çekmek mümkündür.
(SnapShot function suport)
• Video kayıt süresi isteğe bağlı olarak
ayarlanabilir.

DS-31207

1 port PCMCIA Seri
(RS 232) Express Kartı
1 x seri (DB9 erkek) / (RS 232) bağlantı, 1 x paralel (DB25 dişi) bağlantı,
ExpressCard 34 form faktörüne sahiptir. Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez. Çalışma esnasında sökülebilir.
Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Seri ve
paralel bağlantıya sahip modem,
PDA, etiket yazıcı, barkod tarayıcı
v.s. gibi başka cihazlarla çalışır.
Adaptör kablosu ürünle birlikte gelmektedir. Windows 2000, Windows
XP, Windows Server 2003, Windows
Vista işletim sistemlerini destekler.

