Delock Adaptor audio 8 pin Lightning™ tată DAC 24 Bit/48 kHz HiRes la 4,4 mm mufă stereo 5 pin mamă de 11,5 cm
Descriere scurta
Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea unui
dispozitiv sau căștilor cu un conector cu mufa stereo tată
4,4 mm de 5 pin la un iPhone 7 sau alte dispozitive mobile
cu port Lightning™ de 8 pin.
Cablu placat cu argint 5N PCOCC
Cablul placat cu argint 5N PCOCC acceptă o eficiență de
transmisie mai mare decât cuprul și, prin urmare, oferă
avantajele unei transmisii de semnal foarte rapide și clare,
precum și o rezistență electrică mai mică. În același timp,
cablul este foarte flexibil și durabil. Cablurile placate cu
argint sunt utilizate în special pentru aplicații audio și video
de înaltă calitate.

Specification
• Conectori:
1 x Apple Lightning™, 8 pini tată >
1 x mufă stereo mamă, 4,4 mm, 5 pini
• Chipset: C100
• Grosime cablu: 26 AWG
• Chipset de decodificare analog digital audio fără pierderi
• Capacitate de ieșire cu rezoluție înaltă de 24 Biți /48 kHz
• Pierderea intervalului de frecvență 0 %
• Reducerea zgomotului de 98 dB
• Lungimea incl. conectori: aprox. 11,5 cm

Nr. 66303
EAN: 4043619663033
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Dispozitiv cu un port Lightning™ disponibil
• Dispozitiv sau căști cu mufă stereo tată de 4,4 mm 5 pin
Pachetul contine
• Adaptor audio
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Interface
connector:

1 x Lightning™ tată

Conector 1:

1 x mufă stereo mamă, 4,4 mm, 5 pini

Technical characteristics
Chipset:

C100

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

11,5 cm

Conductor gauge:

26 AWG
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