Delock Audio adaptér z USB Type-C™ na zásuvkový stereofonní
konektor a USB Type-C™ PD, šedý
Popis
Tento audio adaptér značky Delock umožňuje připojení
sluchátek nebo reproduktorů se stereofonními konektory k
zařízení s portem USB Type-C™, jako jsou smartphony a
počítače MacBook nebo Chromebook.
Napájecí port USB Type-C™ s PD 3.0
Kromě toho lze připojené zařízení napájet přes port USB
Type-C™. Maximální parametry nabíjecího výkonu jsou
20 V / 3 A (60 W). Zařízení podporuje také normu PD 3.0.

Poznámka
• Rozhraní USB Type-C™ na zařízení musí podporovat výstup digitálních audio signálů.
• Když bude připojen nějaký mobilní telefon bez funkce PD, budou funkce zvuku a nabíjení
alternativou, přičemž funkce nabíjení bude mít prioritu.
• Když bude připojen mobilní telefon nepodporující funkci přepínání datových rolí (Data
Role Swap), může při zapnutí napájecího adaptéru přestat fungovat zvuk.
• Jestliže bude připojen nějaký mobilní telefon nebo laptop bez funkce rychlého přepínání
funkcí (Fast Role Swap), může se stát, že bude dočasně přerušeno přepínání zvuku.
Když bude přívod energie zapojen a odpojen, bude se zase pokračovat.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB Type-C™ samec >
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice
1 x USB Type-C™ samice (PD)
• Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 93 dB
• Vzorkovací frekvence: až 32 Bit / 384 kHz
• Podporuje Digital Hi-Res Audio
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• USB Bus power
• Plug & Play
• Rozměry (DxŠxV): cca. 50 x 16 x 9 mm
• Barva: šedá
Systémové požadavky
• Android 10.0 nebo vyšší
• Chrome OS 78.0 nebo vyšší
• Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
• Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Zařízení s volným portem USB Type-C™
• Sluchátka nebo reproduktor s 3,5 mm stereo jackem
Obsah balení
• Audio adaptér

Číslo produktu 64113
EAN: 4043619641130
Země původu: China
Balení: • Box

Příslušenství

Interface
Výstup:

1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Vstup:

1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics
Vzorkovací frekvence:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Poměr signálu a šumu (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Délka:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Barva:

šedá

