Delock Adapter USB do słuchawek i mikrofonu z dwoma jackami
3,5 mm, do Windows i Mac OS
Opis
Adapter USB Delock pozwala na przyłączenie słuchawek i
mikrofonów za pomocą męskiego jacka 3,5 mm, jest
specjalnie
zaprojektowany
do
wykorzystania
w
programach video chat, takich jak Teams, Zoom lub
Skype for Business.
Wygodne sterowanie przyciskiem
Przycisk pozwala na przyjęcie wezwania, wysłanie
wezwania, utrzymanie bądź odrzucenie, a mikrofon lub
kamera mogą zostać wyłączone. Głośność słuchawek
można łatwo wyregulować przyciskami góra-dół.
Konwerter USB DAC i ADC
Adapter USB ma wbudowany konwerter cyfrowoanalogowy i analogowo-cyfrowy. Układ adaptera ma
częstość próbkowania 16 bit / 48 kHz, może zatem
nagrywać z jakością DVD.
Zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy
Adapter ma wzmacniacz słuchawkowy klasy G, który
można również wykorzystać do podłączenia słuchawek
dużej mocy, do 28 mW @ 32 Ω.
Plug & Play
Dzięki USB Plug & Play mikrofon jest gotowy do działania
natychmiast, sterownik jest niepotrzebny.
Uwaga
Zależnie do konfiguracji i ustawień systemu, system może nie obsługiwać wszystkich
funkcji przycisków.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x USB 2.0 Typ-A męski
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (TRS)
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (TRRS)
• Częstotliwość próbkowania: 16 Bit / 48 kHz nagrywanie i odtwarzanie
• Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 100 dB
• Całkowite zniekształcenie harmoniczne + Hałas (THD+N): 1 %
• Wzmacniacz słuchawkowy: Klasa G do 28 mW @ 32 Ω
• Przyciski wielofunkcyjne: wyciszenie mikrofonu / kamera on / off, przyjęcie wezwania
komunikacji / zakończenie połączenia / zawieszenie połączenia, siła dźwięku góra-dół
• Diody wskaźnikowe: czerwona / niebieska / zielona
• Użądzenie USB Audio specyfikacja 1.0
• USB HID Klasa 1.1
• USB Bus power
• Plug & Play
• Długość kabla: ok. 40 cm
• Wymiary (DxSxW): ok. 50 x 21 x 14 mm

Numer artykułu 66731
EAN: 4043619667314
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Mac OS 10.15.7 lub nowszy
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
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• Adapter USB
• Instrukcja obsługi
Zdjęcia
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General
Funkcja :

Plug & Play

Specyfikacja :

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
Złącze 1:

1 x USB 2.0 Typ-A męski

Złącze 2:

1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

złącze 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Napięcie:

USB Bus power

Częstotliwość próbkowania:

16 Bit / 48 kHz

Stosunek sygnału do szumu (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Długość kabla:

40 cm

LED kolor:

czerwony
niebieski
zielony
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