USB sztereó fejhallgató hangerő szabályozóval személyi
számítógéphez és laptophoz
Leírás
Ez a Delock USB fejhallgató alkalmas hangjelek
lejátszására és felvételére, használható munkához, otthon
vagy kisebb üzleti felhasználásra. Ideálisan használható
Skype-, videokonferencia vagy online kurzusok esetén.
Lehetséges hangrögzítés és jó sztereó hangminőség
A flexibilis mikrofon karnak köszönhetően a mikrofon
ideálisan rögzíti és továbbítja a hangot megfelelő
hangerőben és tisztán. A 270° fokos állítható mikrofon kar
lehetővé teszi a mikrofon jobb és baloldalon történő
használatát is.
A fejhallgató akár 16 Bit / 48 kHz mintavételi sebességet is
biztosít és így DVD minőségben tud lejátszani és rögzíteni
hangot.
Kényelmes használat/viselet
A fejhallgató habfülvédővel és flexibilis, tökéletesen
illeszkedő fülhallgató résszel rendelkezik, amely egyénileg
alkalmazkodik az egyes fejformákhoz. A fejpántrész
állítható a szükséges méretre. Így a fejhallgató hosszan
tartó használat esetén is kellemes és komfortos érzést
biztosít.
Fokozat mentes hangerő szabályozó
A kábelen található egy hangerő szabályozó, amelynek
segítségével a fejhallgató hangerejét szabályozhatjuk
igény szerint.
Plug & Play
Az USB Plug & Play funkciónak köszönhetően a
fejhallgató azonnal használható és nincs szükség
meghajtó telepítésére. A fejhallgató kompatibilis minden
elterjedt operációs rendszerrel, mint a Windows, Mac OS,
Chrome OS és a Linux.
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Irányítottság: mindenirányú
• Érzékenység:
Fejhallgató: 105 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Frekvenciatartomány:
Fejhallgató: 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon: 40 Hz - 13 kHz
• Impedancia: 32 +/- 5 Ohm
• Mintavételi érték: 16 Bit / 48 kHz felvételkor és lejátszáskor is
• Hangerő szabályzó (hangos / halk)
• Kábelhossz: kb. 2,4 m
• Tömeg: kb. 90 g
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
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Rendszerkövetelmények
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 vagy újabb
• Mac OS 10.9 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
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• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• USB fejhallgató
• Szélfogó
• Használati utasítás
Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

Műszaki adatok:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 vagy újabb
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
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impedancia:

32 +/- 5 Ohm

Feszültség:

USB-busz energiaforrás

Sensibility:

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

Mintavételi érték:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Kábel színe:

fekete

Kábelhosszúság:

2.4 m
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