
 Consola DIGITUS com TFT 43,2 cm (17") e comutador
KVM 16 portas integrado; teclado e touchpad

DS-72003GE
EAN 4016032323433

Digitus Console 43,2cm (17") TFT, german keyboard 16-Port,
touchpad, 1U

As consolas TFT DIGITUS com KVM integrado permitem economia de
espaço e são uma solução funcional para uma ligação confortável de
vários PC ou servidores num ambiente de trabalho em rede.
Combinam quatro dispositivos num só e ocupam apenas o espaço de
1 unidade num ambiente de trabalho em rede.

Consola TFT com layout de teclado alemão

• Consola com TFT 43,2 cm (17"), teclado, touchpad e comutador
KVM integrado

• Acesso a até 256 computadores com consola KVM
• Monitor TFT 43,2 cm (17"), com revestimento anti-reflexo, vidro de

segurança inquebrável
• Resolução óptima: 1280x1024 a 60 Hz
• Maior resolução: 1920x1080 a 60 Hz
• A consola proporciona mais 85% de espaço
• Proporção de contraste: 1000:1
• Suporta: 16,7 M cores
• Teclado ultra fino

• Rato tátil com duas teclas de função
• A consola pode ser completamente extraída do armário do

servidor e o ecrã de TFT pode ser inclinado até 120 graus.
• Peso bruto: 19,15 kg
• Bloqueio de segurança para consolas para evitar ocorrência de

danos
• Economia de espaço com caixa em chapa de aço (1 unid.), preto

RAL 9005
• Layout teclado alemão (99 teclas)
• Dimensões (LxPxA): 443 x 685 x 640 mm
• Não é necessário nenhum software suplementar
• Cabo de ligação incluído (1,8 m)

Package contents

• 1x Consola LCD incl. KVM
• 1 x Manual de instruções
• 1x Cabo de rede
• 2x Suportes de montagem em torre
• 16x Cabos de ligação (1,8 m)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 23.10 81.30 70.00 19.30 109,836.00

Packaging Unit Inside 1 23.10 81.30 70.00 19.30 109,836.00

Packaging Unit Single 1 23.10 81.30 70.00 19.30 109,836.00

Net single without Packaging 1 14.20 69.50 44.00 4.50 0.00
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