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LG fuseert beeldschermen in 29 inch ultrawide
LG Electronics introduceerde op de Cebit 
dit jaar een 29 inch ultrawide monitor met 
een beeldverhouding van 21:9. Inmiddels is 
het brede scherm goed verkrijgbaar.

Dit scherm is ideaal voor wie twee monitoren 
gebruikt als één, maar de rand van de behuizing 
in het midden storend vindt. De ultrawide 
verhouding smeedt de twee naadloos aan 
elkaar. De meegeleverde splitscreensoftware 
kan het grote scherm desgewenst in twee, drie 
of vier blokken opsplitsen die zich gedragen als 
apart scherm. 
Het beeld is helder en scherp bij de aanbevolen 
resolutie van 2560 x 1080. Deze resolutie 
wordt overigens niet door alle kabels en 
videokaarten ondersteund, dus dat is even 
opletten. Bij andere resoluties blijft een 
modderig en uit elkaar getrokken beeld over. 
Met het signaal over een Display Port-kanaal 
of HDMI gaat het goed. 
De monitor komt in twee varianten, de 
29UB65 en de 29UM65, waarbij de eerste is 
voorzien van een standaard die het mogelijk 
maakt het scherm in de portretstand te zetten. 

Het beeldscherm heeft volgens de producent 
een contrastratio van 5.000.000:1 en een 
helderheid van 300 cd/m2. De behuizing is 
voorzien van een VGA-poort, maar omdat VGA 
de vereiste resolutie niet ondersteunt, is het 
nut daarvan onduidelijk. In de behuizing zit 
verder een aansluiting voor een koptelefoon en 
een audio-inputmogelijkheid. De monitor kost 
tussen de 440 en 499 euro inclusief btw 
afhankelijk van de leverancier.

Vooral voor het bekijken van lange web pagina’s 
of het bekijken van lange listings is deze stand 
een uitkomst. 

codemeter beschermt de industrie
industriële machines kunnen worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik met 
Codemeter. De bescherming bestaat uit een combinatie van hardware en software. 
De hardware in kwestie is een minieme, actieve dongle, die zowel extern als intern 
geplaatst kan worden. 

“Met deze dongle kan de eigenaar van 
een machine er zeker van zijn dat het 
apparaat alleen op bevoegde wijze wordt 
gebruikt”, zegt Marcel Hartgerink van 
Wibu Systems uit Hengelo, dat Codemeter 
op de markt brengt. De elektronica in de 
dongle controleert of een apparaat wel op 
de juiste manier wordt gebruikt, desge-
wenst om de zoveel tijd. 
De dongle kan, in de simpelste opzet, 
fungeren als een contactsleutel. Is er geen 
dongle aanwezig, dan werkt het apparaat 
niet. Een stapje hoger is de functie dat de 
dongle het apparaat alleen gedurende 

bepaalde tijden laat werken. Zo wordt 
voorkomen dat een apparaat wordt inzet 
op ongebruikelijke tijden. “Een industriële 
borduurmachine voor het maken van 
labels voor merkkleding kan dan door 
handige personen niet ‘s nachts nog even 
aangezet worden om wat labels voor 
alternatieve toepassing te maken”, zegt 
Hartgerink.
Codemeter wordt actief op het moment 
dat een systeem wordt ingeschakeld, 
dus nog voordat het OS wordt geladen. 
De licentiesleutels kunnen direct worden 
geactiveerd voor de delen van het OS die 

zo’n sleutel nodig hebben. 
Bij afwezigheid van de 
dongle start het OS dus  
niet op. 
De beschermings-chip kan 
worden geleverd als een in-
steekmodule voor een USB-
poort. Voor systemen waar 
het woekeren is met de be-
schikbare USB-poorten kan 
een versie worden geleverd 
die meteen op een 10-pins 
USB-connector op het moe-
derboard wordt geschoven. 
Dongles zijn leverbaar voor 
diverse hardware. 

toshiba levert  
2tB in  zakformaat
onder de naam Canvio Basics introduceert toshiba een externe 
harde schijf van minimale afmetingen. De drive is leverbaar in 
drie versies, met capaciteiten van respectievelijk 500 gB, 1 tB 
en 2 tB. Communicatie met een computer verloopt via een snelle 
USB 3.0 interface.
De disk is geoptimaliseerd voor windows, in die omgeving hoeft 
niet eerst een driver te worden gedownload. De schijven hebben 
een formaat van 119 bij 79 millimeter. De dikte is afhankelijk van 
de opslagcapaciteit, zo is de 500 gB-versie 15 mm dik, de 2 tB-
uitvoering heeft een dikte van 20,5 mm. Het gewicht bedraagt 
maximaal 240 gram.

Managed netwerkswitches bij Linksys
linksys heeft zijn eerste managed net-
werkswitches op de markt gebracht. De 
nieuwe managed switches zijn beschik-
baar in een 28- en 52-poort rack moun-
ted chassis, met of zonder Power over 
ethernet Plus. managed switches bieden 
meer geavanceerde beveiliging en band-
breedtebeheer, wat de stabiliteit van het 
bedrijfsnetwerk ten goede komt.
Het is mogelijk om per verkeerssoort een 
Quality of Service (QoS) te definiëren. 

De QoS-functies maken het mogelijk om 
dataverkeer van bijvoorbeeld video- en 
spraaktoepassingen prioriteit te geven. 
ook kan desgewenst een limiet worden 
gesteld aan de hoeveelheid verkeer.
Prijzen: een 28-Port managed gigabit 
Switch (lgS528) kost 387,50 euro,  
het topmodel 52-Port managed Poe+ 
gigabit Switch (lgS552P) heeft een  
prijskaartje van 1189,20 euro. De prijzen 
zijn exclusief btw.


