Delock Căști USB și adaptor de microfon cu mufă stereo de 2 x
3,5 mm pentru Windows și Mac OS
Descriere scurta
Acest adaptor USB de la Delock permite conectarea
căştilor şi a microfoanelor cu mufă stereo de 3,5 mm şi
este special conceput pentru utilizarea programelor de
chat video, cum ar fi Teams, Zoom sau Skype pentru
afaceri.
Control comod al butonului
Cu ajutorul butonului de control, apelurile pot fi acceptate,
formate, reținute sau respinse, iar microfonul sau camera
web pot fi dezactivate sau oprite. Volumul căștilor poate fi
reglat cu ușurință cu ajutorul tastelor de volum în sus și în
jos.
Convertor USB DAC și ADC
Adaptorul USB are un convertor digital-analogic și
analogic-digital încorporat. Adaptorul oferă o rată de
eșantionare de până la 16 Biți / 48 kHz și, prin urmare,
poate înregistra și reda semnale audio în calitate DVD.
Amplificator integrat pentru căști
Adaptorul are un amplificator de clasă G pentru căști, care
poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta căști cu
consum intens de energie cu până la 28 mW @ 32 ohmi.
Plug & Play
Datorită USB Plug & Play, microfonul este gata de utilizare
imediat, nu este necesară instalarea driverului.
Notă
În funcție de configurația sistemului și de configurația existentă a sistemului, este posibil
ca sistemul să nu accepte toate funcțiile butoanelor.
Specification
• Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (TRS)
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini (TRRS)
• Rata de eșantionare: 16 Bit / 48 kHz pentru înregistrare și redare
• Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 100 dB
• Distorsiune armonică totală + Zgomot (THD + N): 1 %
• Amplificator pentru căști: Clasa G până la 28 mW @ 32 Ohm
• Butoane multifuncționale: microfon dezactivat / cameră video pornită / oprită, preluare
apel / terminare apel / așteptare, mărire și micșorare volum
• Indicatoare LED: roșu / albastru / verde
• Specificația dispozitivului audio USB 1.0
• USB HID clasă 1.1
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
• Lungime cablu: aprox. 40 cm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 50 x 21 x 14 mm
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Cerinte de sistem
• Mac OS 10.15.7 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
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• Adaptor USB
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Function:

Plug & Play

Specification:

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
Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Conector 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

connector 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Voltage:

Magistrală USB alimentată

Rata de eșantionare:

16 Bit / 48 kHz

Raportul zgomotului semnalului (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Cable length:

40 cm

LED culoare:

roșu
albastru
verde
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