Audio adapter USB Type-C™ apa – 3,5 mm 4-tűs sztereo jack
anya 11,5 cm
Leírás
Ez a Delock audio adapter lehetővé teszi a kapcsolatot egy
3,5 mm-es 4 tűs sztereo jack apa csatlakozóval
rendelkező eszköz vagy fejhallgató és egy USB Type-C™
porttal rendelkező mobil eszköz között.
Lapkakészlet CX21988
A CX21988 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.
5N PCOCC ezüstözött kábel
Az 5N PCOCC ezüstözött kábel nagyobb átviteli
hatékonyságot támogat, mint a réz, ezért a nagyon gyors,
kristálytiszta jelátvitel, valamint az alacsonyabb elektromos
ellenállás előnyeit kínálja. Ugyanakkor a kábel nagyon
rugalmas és tartós. Az ezüstözött kábeleket különösen
csúcskategóriás audio és video alkalmazásokhoz
használják.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó >
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely
• Lapkakészlet: CX21988
• Nagy felbontású audio támogatás
• Hang visszajátszás akár 24 Bit / 96 kHz
• Kábel vastagsága: 26 AWG
• Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 11,5 cm

Tételszám 66304
EAN: 4043619663040
Származási hely: China
Csomag: Zárható műanyag tasak

Rendszerkövetelmények
• Egy szabad USB Type-C™ portos eszköz
• 3,5 mm-es 4 tűs sztereo jack apa csatlakozóval rendelkező eszköz vagy fejhallgató
A csomag tartalma
• Audioadapter
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Interface
csatlakozó:

1 x USB Type-C™ dugó

Csatlakozó 1:

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

Technical characteristics
Lapkakészlet:

CX21988

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

11,5 cm

Conductor gauge:

26 AWG
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