Delock Słuchawki USB Stereo ze zdalną regulacją na kablu o
przycisk szybkiego wyciszenia do PC lub laptopa
Opis
Słuchawki z mikrofonem USB Delock pozwalają na
odtwarzanie i nagrywanie sygnału audio podczas pracy w
domu i do użytku w zawodowego. Doskonale pracują ze
Skypem, konferencjami video i kursami on line.
Doskonałe nagrania i dobry dźwięk stereo
Dzięki elastycznemu wysięgnikowi mikrofon przyjmuje
dźwięk czysto i głośno. Układ słuchawkowo-mikrofonowy
ma częstość próbkowania 16 bit / 48 kHz, może zatem
nagrywać z jakością DVD.
Wygodne do noszenia
Słuchawki mają wygłuszacze i są bardzo lekkie: 126 gram.
Słuchawki mogą być regulowane do wymaganej wielkości
głowy. Zatem układ słuchawkowy zapewnia wygodę
podczas długotrwałego używania.
Zdalnie sterowanie kablem lub przyciskiem
szybkiego wyciszenia
Kabel ma kontrolę głośności i może dostosować siłę
dźwięku słuchawek do potrzeb. Przycisk Quick - Mute
może wyciszyć mikrofon natychmiast. Gdy mikrofon jest
wyciszony, na pilocie zapala się Czerwona dioda.
Plug & Play
Dzięki USB Plug & Play układ słuchawkowy jest gotowy
do działania natychmiast, sterownik jest niepotrzebny.
System działa ze wszystkimi powszechnymi systemami
operacyjnymi, takimi jak Windows, Mac OS, Chrome OS i
Linux.
Specyfikacja
• Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
• Kierunkowość: wielokierunkowy
• Czułość:
Słuchawki: 103 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -19 dB +/- 3 dB, @ 1KHz
• Zakres częstoliwości:
Słuchawki: 20 Hz - 20 kHz
Mikrofon: 100 Hz - 10 kHz
• Impedancja: 32 +/- 5 Ohm
• Częstotliwość próbkowania: 16 Bit / 48 kHz nagrywanie i odtwarzanie
• Zdalne sterowanej kablem (głośno / cicho / niemy)
• 1 x wskaźnik LED sygnalizujący wyciszenie mikrofonu
• Długość kabla: ok. 1,5 m
• Waga: ok. 126 g
• USB Bus power
• Plug & Play

Numer artykułu 27180
EAN: 4043619271801
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 lub nowszy
• Mac OS 10.9 lub nowszy
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
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• Słuchawki z mik USB
• Instrukcja obsługi
Zdjęcia
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General
Funkcja :

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 lub nowszy
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
złącze :

1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk męski

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz
Microphone: 100 Hz - 10 kHz

Impedancja:

32 +/- 5 Ohm

Napięcie:

USB Bus power

Sensibility:

Headphone: 103 dB +/- 3 dB
Microphone: -19 dB +/- 3 dB, @ 1KHz

Częstotliwość próbkowania:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

ca. 126 g

Długość kabla:

1,5 m
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