Delock Stereofonní USB sluchátka s ovládáním hlasitosti pro PC a
laptop
Popis
Tato USB sluchátka značky Delock jsou vhodná k
přehrávání a nahrávání audio signálů, které lze používat
pro práci v domácnosti nebo pro použití v malých firmách.
Ideálně jsou vhodná na Skype, videokonference nebo na
online kurzy.
Optimální nahrávky a dobrý stereofonní zvuk
Díky flexibilnímu rameni zachycuje mikrofon hlasitý a čistý
hlas a hlasový projev. Rameno mikrofonu nastavitelné
v úhlu 270° umožňuje používat mikrofon na pravé nebo na
levé straně.
Sluchátka se vyznačují vzorkovací frekvencí až 16 Bit /
48 kHz, a proto mohou nahrávat a přehrávat zvukové
signály v kvalitě DVD.
Pohodlně nositelné
Tato sluchátka mají pěnové naušníky a ohebná sluchátka
založená na principu kuličky a kloubu, která lze
individuálně přizpůsobit tvaru hlavy. Náhlavní proužek lze
nastavit na požadovaný rozměr hlavy. Takže sluchátka
nabízejí příjemné pohodlí během nošení i při dlouhodobém
používání.
Plynulé ovládání hlasitosti
Tento kabel má ovládání hlasitosti, které lze používat
k nastavení hlasitosti na sluchátkách dle potřeby.
Plug & Play
Díky technologii USB Plug & Play jsou sluchátka okamžitě
připravena k použití a není třeba instalovat ovladač. Tato
sluchátka fungují se všemi běžnými operačními systémy,
jako například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.
Specifikace
• Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-A samec
• Směrovost: všesměrová
• Citlivost:
Sluchátka: 105 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Frekvenční rozsah:
Sluchátka: 105 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Impedance: 32 +/- 5 Ohm
• Vzorkovací frekvence: 16 Bit / 48 kHz pro záznam i přehrávání
• Ovládání hlasitosti (nahlas / potichu)
• Délka kabelu: cca. 2,4 m
• Váha: cca. 90 g
• USB Bus power
• Plug & Play

Číslo produktu 27179
EAN: 4043619271795
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
• Mac OS 10.9 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
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Obsah balení
• USB sluchátka
• Windscreen
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

Specifikace:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 nebo vyšší
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:

Stereo

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Typ-A samec

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impedance:

32 +/- 5 Ohm

Napětí:

USB Bus power

Sensibility:

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

Vzorkovací frekvence:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Barva kabelu:

černá

Délka kabelu:

2.4 m
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