Delock Audio adapter USB Type-C™ apa – 3,5 mm-es,
4 tűs sztereo jack anya
Leírás
Ez a Delock audio adapter lehetővé teszi egy 3,5 mm-es 4 tűs
sztereo jack apa csatlakozóval rendelkező eszköz vagy fejhallgató
csatlakoztatását például egy USB Type-C™ portos mobil telefonhoz.
Lapkakészlet ALC4042
A ALC4042 chip készlet támogat magas felbontású képet különösen
jó minőségű fejhallgatók működtetéséhez és alacsony torzítással
jellemezhető és a beállítási lehetőségek nagymértékben javítják a
csatlakoztatott átalakítók minőségét.

Tételszám 64192
EAN: 4043619641925
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Műszaki adatok
Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely
Lapkakészlet: ALC4042
Jel-zaj arány (SNR):
audio kimenet: kb. 100 dB
mikrofon bemenet: kb. 94 dB
DAC Mintavételi érték: akár 32 Bit / 384 kHz
ADC Mintavételi érték: akár 16 Bit / 48 kHz
Támogatja a Digital Hi-Res Audio használatát
USB-busz energiaforrás
Plug & Play
Méretek (HxSzxM): kb. 29 x 22 x 9 mm
Szín: szürke

Rendszerkövetelmények
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Android 11.0 vagy újabb
Chrome OS 91.0 vagy újabb
Linux Kernel 5.11 vagy újabb
Mac OS 11.2.3 vagy újabb
Windows 10/10-64/11
Egy szabad USB Type-C™ portos eszköz
3,5 mm-es sztereó aljzattal rendelkező fülhallgató vagy hangszóró

A csomag tartalma
Audioadapter

Képek

© 2022 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
64192

2/3
26.10.2022

Interface
Kimenet:

1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely

Bemenet:

1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics
Mintavételi érték:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Hosszúság:

29 mm

Width:

22 mm

Height:

9 mm

Szín:

szürke
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