Delock Audio adaptér ze zástrčkového konektoru USB TypeC™ na pětipinový stereo zásuvkový konektor rozměru 4,4 mm,
12,5 cm
Popis
Tento audio adaptér značky Delock umožňuje připojení
zařízení nebo sluchátek s pětipinovým stereofonním
zástrčkovým konektorem rozměru 4,4 mm například
k mobilnímu telefonu prostřednictvím portu USB Type-C™.
Chipset CX21988
Čipová sada CX21988 podporuje zvuk s vysokým
rozlišením audio s vynikajícím výkonem sluchátek a
vyznačuje se extrémně nízkým zkreslením a možnostmi
ladění pro významné zlepšení výkonu připojených
konvertorů.
Postříbřený kabel 5N PCOCC
Postříbřený kabel 5N PCOCC podporuje vyšší efektivitu
přenosu než měděný, a proto nabízí výhodu velmi rychlého
a krystalicky čistého přenosu signálu a nižšího elektrického
odporu. Zároveň je to kabel velmi ohebný a trvanlivý.
Postříbřené kabely OCC jsou využívány obzvláště u
vysoce kvalitních audio a video aplikací.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB Type-C™ samec >
1 x 4,4 mm 5 pin stereo jack samice
• Chipset: CX21988
• Podpora zvuku High-Res (vysoké rozlišení)
• Přehrávání zvuku až do 24 Bit / 96 kHz
• Průřez kabelu: 26 AWG
• Délka včetně konektorů cca. 12,5 cm

Číslo produktu 66302
EAN: 4043619663026
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Zařízení s volným portem USB Type-C™
• Zařízení nebo sluchátka s pětipinovým stereofonním zástrčkovým konektorem rozměru
4,4 mm
Obsah balení
• Audio adaptér
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Interface
konektor:

1 x USB Type-C™ samec

Konektor 1:

1 x 4,4 mm 5 pin stereo jack samice

Technical characteristics
Chipsetem:

CX21988

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

12,5 cm

Conductor gauge:

26 AWG
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