Delock USB fejhallgató és mikrofon adapter 2 x 3,5 mm-es
sztereo jackkel Windows és Mac operációs rendszerekhez
Leírás
Ez a Delock USB adapter biztosítja a kapcsolatot 3,5 mmes sztereo jack apás fejhallgatók és mikrofonok számára
és különösen video chat programokhoz, mint pl. Teams,
Zoom vagy üzleti Skype lett kialakítva.
Kényelmes gombirányítás
A lenyomó gombos vezérléssel a hívások fogadhatók,
tárcsázhatók, várakoztathatók vagy elutasíthatók és a
mikrofon vagy webkamera lehalkítható vagy kikapcsolható.
A fejhallgató hangerőssége könnyen állítható a hangerő
fel, illetve le nyilaival.
USB DAC és ADC átalakító
Az USB adapter rendelkezik egy beépített digitálisról
analóg és analógról digitális átalakítóval. Az adapter egy
akár 16 Bit / 48 kHz mintavételi sebességet biztosít és így
a felvétel vagy lejátszás hang jelei DVD minőségűek.
Beépített fülhallgató erősítő
Az adapter rendelkezik egy G osztályos fejhallgató
erősítővel, amely használható akár 28 mW @ 32 ohms
mértékű energiaigényes fejhallgatók összekötésére.
Plug & Play
Az USB ‘csatold s játszik’ (Plug & Play) technikájának
köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs
szükség meghajtó telepítésére.
Megjegyzés
A rendszer felépítése és a meglévő rendszer konfiguráltságától függően elképzelhető,
hogy a rendszer nem támogat minden gomb funkciót.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (TRS)
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely (TRRS)
• Mintavételi érték: 16 Bit / 48 kHz felvételkor és lejátszáskor is
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 100 dB
• Teljes harmonikus torzítás + zaj (THD+N): 1 %
• Fülhallgató erősítő: G osztály akár 28 mW @ 32 Ohm
• Többfunkciós gombok: mikrofon némít / videokamera be / ki, hívást fogad / hívást
befejez / várakoztat, hangerő fel és le
• LED kijelzők: piros / kék / zöld
• USB audió eszköz specifikáció 1.0
• USB HID 1.1-es osztály
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
• Kábelhossz: kb. 40 cm
• Méretek (HxSzxM): kb. 50 x 21 x 14 mm
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Rendszerkövetelmények
• Mac OS 10.15.7 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
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• USB adapter
• Használati utasítás
Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

Műszaki adatok:

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
Csatlakozó 1:

1 x USB 2.0 A-típusú dugó

Csatlakozó 2:

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely

csatlakozó 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Feszültség:

USB-busz energiaforrás

Mintavételi érték:

16 Bit / 48 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

40 cm

LED szín:

piros
kék
zöld
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