Delock Μονό Ακουστικό κεφαλής USB με Έλεγχο Έντασης για
PC και Laptop - Εξαιρετικά ελαφρύ
Περιγραφή
Αυτά τα ακουστικά USB της Delock είναι κατάλληλα για
αναπαραγωγή και καταγραφή σημάτων ήχου που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασία στο σπίτι ή
για χρήσε σε μικρές επιχειρήσεις. Είναι ιδανικά
κατάλληλα
για
Skype,
βιντεοσυνεδριάσεις
ή
διαδικτυακά μαθήματα.
Εξαιρετικές καταγραφές & καλός ήχος
Εξαιτίας του ευέλικτου βραχίονα μικροφώνου, το
μικρόφωνο λαμβάνει μεταδόσεις φωνής και ήχων
δυνατά και καθαρά. Ο προσαρμόσιμος σε 270°
βραχίονας μικροφώνου επιτρέπει τη χρήση του
μικροφώνου είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή
πλευρά.
Τα ακουστικά προσφέρουν ταχύτητα δειγματοληψίας
έως και 16 Bit / 48 kHz και γι’ αυτό μπορούν να
καταγράψουν και να αναπαράγουν σήματα ήχου σε
ποιότητα DVD.
Άνετη εφαρμογή
Τα ακουστικά διαθέτουν αφρώδες κάλυμμα αυτιών και
είναι εξαιρετικά ελαφριά, ζυγίζοντας μόνο περίπου 70
γραμμάρια. Τα ακουστικά μπορούν να προσαρμοστούν
στο απαιτούμενο μέγεθος κεφαλιού. Γι’ αυτό τον λόγο
τα ακουστικά προσφέρουν μια ευχάριστη και άνετη
εφαρμογή ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση.
Συνεχής έλεγχος έντασης
Το καλώδιο διαθέτει έλεγχο έντασης, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της έντασης στα
ακουστικά όπως απαιτείται.
Plug & Play
Εξαιτίας του USB Plug & Play τα ακουστικά είναι έτοιμα
για άμεση χρήση ενώ δεν απαιτείται εγκατάσταση
οδηγού. Τα ακουστικά λειτουργούν με όλα τα κοινά
λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Mac OS,
Chrome OS και Linux.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
• Ευαισθησία:
Ακουστικό: 105 dB +/- 3 dB
Μικρόφωνο: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Εύρος συχνότητας:
Ακουστικό: 20 Hz - 20 kHz
Μικρόφωνο: 40 Hz - 13 kHz
• Σύνθετη αντίσταση: 32 +/- 5 Ohm
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz για καταγραφή και αναπαραγωγή
• Έλεγχος έντασης (δυνατά / σιγά)
• Μήκος καλωδίου: περ. 2,4 m
• Βάρος: περ. 70 g
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
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• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
• Mac OS 10.9 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ακουστικά USB
• Προστατευτικό ανέμου
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Style:

Mono

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Σύνθετη αντίσταση:

32 +/- 5 Ohm

Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Sensibility:

105 dB +/- 3 dB
-42 dB +/- 2 dBV/Pa

Ρυθμός δειγματοληψίας:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

70 g

Χρώμα καλωδίου:

μαύρο

Μήκος καλωδίου:

2.4 m
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