Delock Αντάπτορας Ακουστικών και Μικροφώνου USB με 2 x
3,5 χιλ. Στερεοφωνικής Υποδοχής για Windows και Mac OS
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας USB της Delock επιτρέπει τη
σύνδεση των ακουστικών και των μικροφώνων με
στερεοφωνική αρσενική υποδοχή 3,5 χιλ. και είναι
ειδικά σχεδιασμένος για χρήση προγραμμάτων για
συνομιλίες βίντεο όπως Teams, Zoom ή Skype for
Business.
Άνετο κουμπί ελέγχου
Με το κουμπί ελέγχου πίεσης, οι κλήσεις μπορούν να
γίνουν αποδεκτές, να κληθούν, να μείνουν σε αναμονή ή
να απορριφθούν, και το μικρόφωνο ή η κάμερα να
σιγασθεί ή να απενεργοποιηθεί. Η ένταση των
ακουστικών μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί με τα
πλήκτρα για αύξηση ή μείωση της έντασης
Μετατροπέας USB DAC και ADC
Ο αντάπτορας USB διαθέτει έναν ενσωματωμένο
ψηφιακό προς αναλογικό και αναλογικό προς ψηφιακό
μετατροπέα. Ο αντάπτορας προσφέρει συχνότητα
δειγματοληψίας έως και 16 Bit / 48 kHz και μπορεί για
αυτό το λόγο να καταγράψει και να αναπαράγει ηχητικά
σήματα με ποιότητα DVD.
Ενσωματωμένος ενισχυτής ακουστικών
Ο αντάπτορας διαθέτει ενισχυτή ακουστικών κλάσης G
ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση ακουστικά εντατικής ενέργειας με έως και 28
mW @ 32 ohms.
Plug & Play
Εξαιτίας της λειτουργίας USB Plug & Play το μικρόφωνο
είναι έτοιμο για χρήση άμεσα, χωρίς να χρειάζεται
εγκατάσταση οδηγού.
Σημείωση
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος και τη σύνδεση του υπάρχοντος
συστήματος, το σύστημα ίσως να μη παρέχει υποστήριξη για όλες τις λειτουργίες των
κουμπιών.
Χαρακτηριστικά

Αρ. προϊόντος 66731
EAN: 4043619667314
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (TRS)
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (TRRS)
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz για καταγραφή και αναπαραγωγή
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 100 dB
• Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση + Θόρυβος (THD+N): 1 %
• Ενισχυτής ακουστικών: Κλάσης G έως και 28 mW @ 32 Ohm
• Κουμπιά πολλαπλής λειτουργίας: σίγαση μικροφώνου / ενεργοποίηση βιντεοκάμερας
/ απενεργοποίηση βιντεοκάμερας, απάντηση κλήσης / τερματισμός κλήσης / αναμονή,
αύξηση έντασης και μείωση έντασης
• Ενδείξεις LED: κόκκινο / μπλε / πράσινο
• Συσκευή ήχου USB προδιαγραφής 1.0
• USB HID κατηγορίας 1.1
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
• Μήκος καλωδίου: περ. 40 cm
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• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50 x 21 x 14 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Mac OS 10.15.7 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας USB
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Supported operating system:

Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Συνδετήρας 2:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

σύνδεσμος 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Ρυθμός δειγματοληψίας:

16 Bit / 48 kHz

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

40 cm

LED Χρώμα:

κόκκινος
μπλε
πράσινο
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