USB Stereoheadset med volymkontroll för stationär och bärbar
dator
Beskrivning
USB-headset från Delock som passar för uppspelning och
inspelning av ljudsignaler som kan användas för arbete i
hemmet eller för egenföretagare. Det passar perfekt för
Skype, videokonferenser eller online-kurser.
Optimala inspelningar & bra stereoljud
Tack vare den flexibla mikrofonarmen fångar den upp röst
och sång högt och tydligt. Den 270° justerbara
mikrofonarmen gör det möjligt att använda mikrofonen på
höger eller vänster sida.
Headsetet erbjuder en samplingshastighet på upp till 16
Bit / 48 kHz och kan därför spela in och spela upp
ljudsignaler i DVD-kvalitet.
Bekvämt att använda
Headset har öronskydd av skum och flexibla kulledade
hörlurar som anpassar sig individuellt efter formen på
huvudet. Bygeln kan justeras beroende på huvudstorlek.
Därför är headsetet väldigt bekvämt att använda även vid
längre användning.
Steglös volymkontroll
Kabeln har en volymkontroll som kan användas för att
justera volymen på headsetet efter behov.
Plug & Play
Tack vare USB Plug & Play är headsetet redo för
omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver
installeras. Headsetet fungerar med alla vanliga
operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS
och Linux.
Specifikationer
• Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A hane
• Direktivitet: rundstrålande
• Känslighet:
Hörlurar: 105 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Frekvensområde:
Hörlurar: 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon: 40 Hz - 13 kHz
• Impedans: 32 +/- 5 Ohm
• Samplingshastighet: 16 Bit / 48 kHz för inspelning och uppspelning
• Volymkontroll (hög / tyst)
• Kabellängd: ca 2,4 m
• Vikt: ca. 90 g
• USB-driven
• Plug & Play

Artikelnummer 27179
EAN: 4043619271795
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 eller högre
• Mac OS 10.9 eller högre
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
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• USB-headset
• Vindskydd
• Bruksanvisning
Bilder
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General
Funktion:

Plug & Play

Specifikationer:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 eller högre
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Style:

Stereo

Interface
kontakt:

1 x USB 2.0 Typ-A hane

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impedans:

32 +/- 5 Ohm

Spänning:

USB-driven

Sensibility:

105 dB +/- 3 dB
-42 dB +/- 2 dBV/Pa

Samplingshastighet:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Kabelfärg:

svart

Kabellängd:

2.4 m
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