Delock USB-hörlurs- och mikrofonadapter med 2 x 3,5 mm
stereojack för Windows och Mac OS
Beskrivning
USB-adapter från Delock som möjliggör anslutning av
hörlurar och mikrofoner med 3,5 mm stereojack hane och
är
särskilt
utformad
för
användning
med
videochattprogram som t.ex. Teams, Zoom eller Skype for
Business.
Bekväm knappkontroll
Med tryckknappkontrollen kan du svara på, ringa, parkera
eller avvisa samtal och mikrofonen eller webbkameran kan
dämpas eller stängas av. Volymen på hörlurarna kan
enkelt justeras med volym upp och ner-knapparna.
USB DAC och ADC-omvandlare
USB-adaptern har en inbyggd digital till analog och analog
till
digital
omvandlare.
Adaptern
erbjuder
en
samplingshastighet på upp till 16 Bit / 48 kHz och kan
därför spela in och spela upp ljudsignaler i DVD-kvalitet.
Integrerad hörlursförstärkare
Adaptern har en klass G hörlursförstärkare som även kan
användas för att ansluta strömkrävande hörlurar med upp
till 28 mW @ 32 ohm.
Plug & Play
Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för
omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver
installeras.
Notera
Beroende på systeminstallationen och befintlig systemkonfigurering kanske systemet inte
har stöd för alla knappfunktioner.
Specifikationer
• Anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (TRS)
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (TRRS)
• Samplingshastighet: 16 Bit / 48 kHz för inspelning och uppspelning
• Signalbrusförhållande (SNR): ca. 100 dB
• Total harmonisk distorsion + Brus (THD+N): 1 %
• Hörlursförstärkare: Klass G upp till 28 mW @ 32 Ohm
• Multifunktionsknappar: mikrofon dämpad / videokamera på / av, svara på samtal /
avsluta samtal / parkera samtal, volym upp och ner
• LED-indikatorer: röd / blå / grön
• Specifikation 1.0 för USB-ljudenhet
• USB HID klass 1.1
• USB-driven
• Plug & Play
• Kabellängd: ca 40 cm
• Mått (LxBxH): ca 50 x 21 x 14 mm

Artikelnummer 66731
EAN: 4043619667314
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Mac OS 10.15.7 eller högre
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
© 2022 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare.
Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
66731

1/3
19.08.2022

• USB adapter
• Bruksanvisning
Bilder
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General
Funktion:

Plug & Play

Specifikationer:

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
Kontakt 1:

1 x USB 2.0 Typ-A, hane

Kontakt 2:

1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

kontakt 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Spänning:

USB-driven

Samplingshastighet:

16 Bit / 48 kHz

Signalbrusförhållande (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Kabellängd:

40 cm

LED färg:

röd
blå
grön
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