Delock szürke audio adapter USB Type-C™ – sztereo jack anya
és USB Type-C™ PD
Leírás
Ez a Delock audio adapter lehetővé teszi a kapcsolatot egy
sztereo jack-es fülhallgató vagy mikrofon és egy USB
Type-C™ porttal rendelkező eszköz, mint például egy
okostelefon, MacBook vagy Chromebook között.
USB Type-C™ tápszolgáltatás PD 3.0-val
Továbbá, az összekötött eszköz tölthető a USB Type-C™
porton keresztül. A maximális töltési áram 20 V / 3 A (60
W). Az eszköz támogatja még a PD 3.0 standardot.

Megjegyzés
• Az eszköz USB Type-C™ csatlakozó felületének támogatnia kell a digitális audio jelek
kimenetét.
• Amennyiben olyan mobilt csatlakoztat, melynek nincsen PD funkciója, az audio és a töltő
funkciók alternatívvá válnak, és a töltési funkció less a prioritás.
• Amennyiben olyan mobil telefont csatlakoztat, mely nem támogatja a Data Role Swap
funkciót, az audio talán nem fog működni, mikor a tápadapter csatlakoztatva van.
• Amennyiben egy olyan mobil telefont vagy laptopot csatlakoztat, mely nem rendelkezik
Fast Role Swap funkcióval, lehetséges, hogy az audio lejátszás időszakosan
megszakad.
Amikor a tápellátás be és kicsatlakozik folytatódni fog.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó >
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely
1 x USB Type-C™ hüvely (PD)
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 93 dB
• Mintavételi érték: akár 32 Bit / 384 kHz
• Támogatja a Digital Hi-Res Audio használatát
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
• Méretek (HxSzxM): kb. 50 x 16 x 9 mm
• Szín: szürke
Rendszerkövetelmények
• Android 10.0 vagy újabb
• Chrome OS 78.0 vagy újabb
• Linux Kernel 3.3 vagy újabb
• Mac OS 10.15.3 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Egy szabad USB Type-C™ portos eszköz
• 3,5 mm-es sztereó aljzattal rendelkező fülhallgató vagy hangszóró
A csomag tartalma
• Audioadapter
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Képek

Interface
Kimenet:

1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Bemenet:

1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics
Mintavételi érték:

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

Jel-zaj arány (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Hosszúság:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Szín:

szürke

