Delock Αντάπτορας Ήχου USB Type-C™ αρσενικό
προς 3,5 χιλ. στερεοφωνική θηλυκή υποδοχή των 4
pin
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας
συσκευής

ή

ακουστικών

με

έναν

αρσενικό

σύνδεσμο

στερεοφωνικής υποδοχής των 3,5 χιλ. και 4 pin π.χ. σε ένα κινητό
τηλέφωνο με θύρα USB Type-C™.
Chipset ALC4042
Το chipset ALC4042 υποστηρίζει υψηλή ανάλυση ήχου με ύψιστη
λειτουργία ακουστικών και έχει ως χαρακτηριστικό επιλογές
χαμηλής απόκλισης και συντονισμού για να βελτιώνει σημαντικά
την λειτουργία των συνδεδεμένων μετατροπέων.

Αρ. προϊόντος 64192
EAN: 4043619641925
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
1 x USB Type-C™ αρσενικό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
Chipset: ALC4042
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):
έξοδος ήχου: περ. 100 dB
είσοδος μικροφώνου: περ. 94 dB
DAC Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 32 Bit / 384 kHz
ADC Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 16 Bit / 48 kHz
Υποστηρίζει Digital Hi-Res Audio
Τροφοδοσία διαύλου USB
Plug & Play
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 29 x 22 x 9 mm
Χρώμα: γκρί

Απαιτήσεις συστήματος
© 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.
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Android 11.0 ή νεότερο
Chrome OS 91.0 ή νεότερο
Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
Mac OS 11.2.3 ή νεότερο
Windows 10/10-64/11
Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™
Ακουστικά ή ηχείο με βύσμα stereo 3,5 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας
Προσαρμογέας ήχου

Εικόνες
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Interface
Έξοδος:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή

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):

100 dB

Physical characteristics
Μήκος:

29 mm

Width:

22 mm

Height:

9 mm

Χρώμα:

γκρί
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