Delock Căști Stereo USB cu control al volumului pentru PC și
laptop
Descriere scurta
Acest set USB cu căști de la Delock este potrivit pentru
redarea și înregistrarea semnalelor audio, care pot fi
utilizate pentru a lucra acasă sau pentru utilizarea în
afaceri mici. Sunt ideale pentru Skype, conferințe video
sau cursuri online.
Înregistrări optime și sunet stereo bun
Datorită suportului flexibil al microfonului, microfonul preia
transmisiile vocii și vocale tare și clar. Suportul
microfonului reglabil la 270° permite utilizarea microfonului
pe partea dreaptă sau pe partea stângă.
Setul cu căști oferă o rată de eșantionare de până la 16 biți
/ 48 kHz și, prin urmare, poate înregistra și reda semnale
audio în calitate DVD.
Confortabil de purtat
Căștile au apărători pentru urechi și căștile sunt flexibile cu
bilă și soclu, care se adaptează individual la forma capului.
Banda poate fi ajustată la dimensiunea necesară a
capului. Prin urmare, căștile oferă un confort plăcut la
purtare chiar și în timpul utilizării mai lungi.
Controlul continuu al volumului
Cablul are un control al volumului, care poate fi utilizat
pentru a regla volumul căștilor, după necesitate.
Plug & Play
Datorită USB-lui Plug & Play, căștile sunt gata pentru
utilizarea imediată și nu este necesară instalarea
driverului. Căștile funcționează cu toate sistemele de
operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS
și Linux.
Specification
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Directivitate: omnidirecțională
• Sensibilitate:
Căști: 105 dB +/- 3 dB
Microfon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Interval frecvenţă:
Căști: 20 Hz - 20 kHz
Microfon: 40 Hz - 13 kHz
• Impedanţă: 32 +/- 5 Ohm
• Rata de eșantionare: 16 Bit / 48 kHz pentru înregistrare și redare
• Control volum (tare / silențios)
• Lungime cablu: aprox. 2,4 m
• Greutate: cca 90 g
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
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Cerinte de sistem
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 sau superior
• Mac OS 10.9 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
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Pachetul contine
• Căști USB
• Parbriz
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Function:

Plug & Play

Specification:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 sau superior
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
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impedance:

32 +/- 5 Ohm

Voltage:

Magistrală USB alimentată

Sensibility:

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

Rata de eșantionare:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Cable colour:

black

Cable length:

2.4 m
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