Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ψηφιακός > Ήχου
Περιγραφή
Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα
ψηφιακό σήμα ήχου σε αναλογικό στερεοφωνικό σήμα.
Για παράδειγμα ένα DVD ή Blu-ray μπορεί να συνδεθεί
στη θύρα εισόδου της συσκευής και το σήμα μπορεί να
παραχθεί μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK ή μέσω
μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF. Στη θύρα εξόδου,
το σήμα ήχου μεταδίδεται μέσω της σύνδεσης RCA.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
Έξοδος:
2 x RCA θηλυκή
• Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
• Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 41 x 21 mm

Αρ. προϊόντος 62444
EAN: 4043619624447
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
• Έξοδος: 5 V / 1 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Ψηφιακό σήμα ήχου
• Καλώδιο σύνδεσης
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
• Παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.de
62444

1/2
25.06.2022

Interface
Έξοδος:

2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)

Είσοδος :

1 x Coaxial female S/PDIF
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Μήκος:

63 mm

Width:

41 mm

Height:

21 mm
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