Delock USB Type-C™ audió adapter anya sztereó jackhez 14 cm
fehér
Leírás
Ez a Delock audio adapter lehetővé teszi fülhallgatók,
fejhallgatók (headset) vagy sztereó jack csatlakozóval
ellátott hangszórók csatlakoztatását USB Type-C™ porttal
rendelkező
eszközökhöz,
például
okostelefonhoz,
MacBook-hoz vagy Chromebook-hoz.

Megjegyzés
Az eszköz USB Type-C™ csatlakozó felülete kell, hogy biztosítsa a digitális audió jelek
kiadását.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó >
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely
• Lapkakészlet: Realtek ALC4040
• USB 2.0 és USB Audio Device Class 1.0 specifikáció
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 100 dB
• Akár 24 Bit / 192 kHz mintavételi sebesség felvételkor és lejátszáskor
• Támogatja a Digital Hi-Res Audio használatát
• Kábelátmérő: kb. 2 mm
• Arany bevonatú érintkezők
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
• Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 14 cm
• Szín: fehér
• Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Tételszám 65925
EAN: 4043619659258
Származási hely: China
Csomag: Poly bag

Rendszerkövetelmények
• 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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General
Műszaki adatok:

USB 2.0
USB Audio Device Class 1.0

Interface
Kimenet:

1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely

Bemenet:

1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics
Lapkakészlet:

Realtek ALC4040

Mintavételi érték:

24 Bit / 192 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Kábelátmérő:

2 mm

Cable length incl. connector:

15 cm

Tű bevonata:

aranyozott

Szín:

fehér
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