Delock Αντάπτορας Ήχου USB Type-C™ προς Στερεοφωνική
θηλυκή Υποδοχή και USB Type-C™ PD γκρι
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη
σύνδεση ακουστικών ή ηχείων με στερεοφωνική
υποδοχή σε συσκευές με μια θύρα USB Type-C™, όπως
ένα smartphone, MacBook ή Chromebook.
Μεταφορά ενέργειας USB Type-C™ με PD 3.0
Επιπρόσθετα, η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να
φορτισθεί μέσω της θύρας USB Type-C™. Η μέγιστη
ενέργεια φόρτισης είναι 20 V / 3 A (60 W). Η συσκευή
επίσης υποστηρίζει το πρότυπο PD 3.0.

Σημείωση
• Η διεπαφή USB Type-C™ της συσκευής πρέπει να υποστηρίζει την έξοδο ψηφιακών
σημάτων ήχου.
• Εάν συνδεθεί μια κινητή συσκευή χωρίς λειτουργία PD, ο ήχος και η λειτουργία
φόρτισης
είναι εναλλάξιμες, με τη λειτουργία φόρτισης να έχει προτεραιότητα.
• Εάν συνδεθεί μια κινητή συσκευή που δεν υποστηρίζει λειτουργία Data Role Swap, ο
ήχος ίσως σταματήσει να λειτουργεί κατά τη σύνδεση στον αντάπτορα ενέργειας.
• Εάν συνδεθεί μια κινητή συσκευή ή laptop χωρίς λειτουργία Fast Role Swap, η
αναπαραγωγή ήχου μπορεί να διακοπεί για λίγο. Όταν η παροχή ενέργειας συνδέεται
και
αποσυνδέεται, θα συνεχίζει ξανά.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB Type-C™ αρσενικό >
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
1 x USB Type-C™ θηλυκό (PD)
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 93 dB
• Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 32 Bit / 384 kHz
• Υποστηρίζει Digital Hi-Res Audio
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50 x 16 x 9 mm
• Χρώμα: γκρί
Απαιτήσεις συστήματος
• Android 10.0 ή νεότερο
• Chrome OS 78.0 ή νεότερο
• Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
• Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™
• Ακουστικά ή ηχείο με βύσμα stereo 3,5 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας ήχου
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Εικόνες

Interface
Έξοδος:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Είσοδος :

1 x αρσενικό USB Type-C™

Technical characteristics
Ρυθμός δειγματοληψίας:

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

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Μήκος:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Χρώμα:

γκρί

