Delock Αντάπτορας Ήχου 8 pin Lightning™ αρσενικός DAC 32
Bit/384 kHz Hi-Res προς 2,5 χιλ. 4 pin στερεοφωνικής θηλυκής
υποδοχής 10,5 εκ.
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη
σύνδεση μιας συσκευής ή ακουστικών με σύνδεσμο 2,5
χιλ. 4 pin στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής σε ένα
iPhone 7 ή άλλες κινητές συσκευές με θύρα 8 pin
Lightning™.
Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC
Το Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC υποστηρίζει
υψηλότερη αποδοτικότητα μετάδοσης από τον χαλκό
και γι’ αυτό έχει ως πλεονεκτήματα τις πολύ γρήγορες
καθαρές μεταδόσεις σήματος καθώς και χαμηλή
ηλεκτρική αντίσταση. Ταυτόχρονα, το καλώδιο είναι
πολύ εύκαμπτο και μεγάλης διάρκειας ζωής. Τα
επαργυρωμένα καλώδια χρησιμοποιούνται ειδικά για
εφαρμογές υψηλού τελειώματος ήχου και video.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό >
1 x 2,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
• Chipset: C100
• Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
• Συσκευή αποκωδικοποίησης ψηφιακού-αναλογικού ήχου χωρίς απώλεια
• 32 Bit / 384 kHz Hi-Res ικανότητα εξόδου
• 0 % Απώλεια Περιοχής Συχνοτήτων
• 98 dB μείωση θορύβου
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10,5 cm

Αρ. προϊόντος 66318
EAN: 4043619663187
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Lightning™
• Συσκευή ή ακουστικά με 2,5 χιλ. 4 pin στερεοφωνική αρσενική υποδοχή
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας ήχου
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Interface
σύνδεσμος :

1 x αρσενικό Lightning™

Συνδετήρας 1:

1 x 2,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics
Chipset:

C100

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

10,5

Conductor gauge:

26 AWG
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