
1,8 m USB KVM-kabel för StarTech.com:s
rackmonteringskonsoller
Product ID: RKCONSUV6

Denna 1,8 m långa USB KVM-kabel gör det möjligt för din rackmonterade LCD-enhet och KVM-switch från
StarTech.com att enkelt använda din VGA och USB-utrustade server. 

Denna typ av KVM-kablar finns i varierande längder och är de enda kablarna som är konstruerade för
garanterad kompatibilitet med StarTech.com:s RKCONS-serie rackmonterade konsol- och KVM-
switchar. Rackmonterade LCD-enheter som stöds är: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K,
RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Konstruerad för att hålla ordning i serverrummet 

Denna KVM-kabel har utformats specifikt för StarTech.com:s rackmonterade KVM- och konsolkit.
USB och VGA KVM-kabeln är ansluten med en unik koppling som möjliggör en enda kontakt till KVM som
gränssnitt med både VGA och USB på din server. Denna utrymmesbesparande design
minskar dramatiskt kabeldragningen i serverns rack och säkerställer ett snyggt professionellt serverrum.

www.startech.com/se
0201 605 928

/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/hd-rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS17HD
/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS1708K
/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/Rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS1716K
/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/Rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS1901
/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/Rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS1908K
/se/Serverhantering/Rackmonterade-KVM-enheter/Rackmonterad-kvm-konsol~RKCONS1916K


Kristallklar bildkvalitet 

När den är ansluten till en HD-rackmonterad konsol stödjer {1,8 m/3 m/4,5 m} KVM-kabel HD-
upplösningar upp till 1920 x 1200 inklusive 1080p, vilket bibehåller kvaliteten på serverns grafikkort för
att leverera alla detaljer i high definition.

Finns i olika längder 

För att stödja datacentrets komplexitet och krav är denna 1,8 m långa KVM-kabel även tillgänglig som
en 3 meter KVM-kabel (RKCONSUV10), och en 4,5 meter KVM-kabel (RKCONSUV15).

RKCONSUV6 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis garanti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Anslut servrar till din StarTech.com rackmonterad KVM-konsol
• Ha utbyteskablar till hands för att säkerställa kontinuerlig kontroll

över dina verksamhetskritiska servrar

Funktioner

• Håll ordning i serverrummet med en VGA- och USB KVM-kabel som
har en enda kontakt på KVM-sidan

• Få kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-upplösningar på upp till
1920 x 1200 eller 1080p

• Använd olika rackkonfigurationer, med kablar som finns tillgängliga i
olika längder
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Warranty Lifetime

Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontaktplätering Nickel

Kontakt(er) Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane

Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane

1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Hane

Utseende Produktbredd 3 cm [1.2 in]

Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]

Produktlängd 1.8 m [6 ft]

Produktvikt 245 g [8.6 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 250 g [8.8 oz]

Package Height 200 mm [7.9 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 1 cm [0.4 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - KVM-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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