Delock Adaptor audio USB Type-C™ la Stereo Jack mamă și
USB Type-C™ PD gri
Descriere scurta
Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea
căștilor sau a difuzoarelor cu mufă stereo la dispozitivele
cu un port USB Type-C™, cum ar fi un smartphone,
MacBook sau Chromebook.
USB Type-C™ livrare de energie cu PD 3.0
În plus, dispozitivul conectat poate fi încărcat prin portul
USB Type-C™. Puterea maximă de încărcare este de 20
V / 3 A (60 W). De asemenea, dispozitivul acceptă
standardul PD 3.0.

Notă
• Interfața USB Type-C™ a dispozitivului trebuie să accepte semnalul audio digital.
• Dacă un telefon mobil fără funcție PD este conectat, funcția audio și de încărcare sunt
alternative, funcția de încărcare are prioritate.
• Dacă este conectat un telefon mobil care nu acceptă funcția Schimb de roluri de date,
sunetul poate înceta să funcționeze la conectarea adaptorului de alimentare.
• Dacă un telefon mobil sau un laptop fără funcția de Schimbare rapidă a rolurilor este
conectat, se poate întâmpla ca redarea audio să fie întreruptă pe scurt. Când sursa de
alimentare este conectată și scoasă, aceasta va continua din nou.
Specification
• Conectori:
1 x USB Type-C™ tată >
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
1 x USB Type-C™ mamă (PD)
• Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 93 dB
• Rata de eșantionare: până la 32 Bit / 384 kHz
• Acceptă Digital Hi-Res Audio
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 50 x 16 x 9 mm
• Culoare: gri
Cerinte de sistem
• Android 10.0 sau superior
• Chrome OS 78.0 sau superior
• Linux Kernel 3.3 sau superior
• Mac OS 10.15.3 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil
• Căşti sau boxe cu mufă stereo de 3,5 mm
Pachetul contine
• Adaptor audio
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Imagini

Interface
Output:

1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Input:

1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Rata de eșantionare:

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

Raportul zgomotului semnalului (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Lungime:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Colour:

gri

