Delock Adaptér sluchátek a mikrofonu s rozhraním USB a se
stereo konektory 2 x 3,5 mm pro Windows a Mac OS
Popis
Tento USB adaptér značky Delock umožňuje připojení
sluchátek a mikrofonů se stereofonním zástrčkovým
konektorem 3,5 mm a je vhodný zejména k používání
video chatových programů jako například Teams, Zoom
nebo Skype pro podniky.
Snadné tlačítkové ovládání
Díky tlačítkovému ovládání lze hovory přijímat, vytáčet,
přerušovat nebo zamítat a mikrofon nebo webovou kameru
lze ztlumit nebo vypnout. Hlasitost sluchátek lze snadno
seřizovat tlačítky zesilování a zeslabování hlasitosti.
Převodníky DAC a ADC s rozhraním USB
Tento adaptér s rozhraním USB má v sobě zabudován
digitálně analogový a analogově digitální převodník.
Adaptér nabízí vzorkovací frekvencí až 16 bitů / 48 kHz
a proto může nahrávat a přehrávat zvukové signály
v kvalitě DVD.
Integrovaný zesilovač sluchátek
Adaptér má zesilovač sluchátek třídy G, který lze používat
také k připojení výkonově intenzivních sluchátek o výkonu
až 28 mW při 32 Ohmech.
Plug & Play
Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven
k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače.
Poznámka
Podle nastavení systému a stávající konfigurace systému možná nebude systém
podporovat všechny funkce tlačítek.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB 2.0 Typ-A samec
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (TRS)
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice (TRRS)
• Vzorkovací frekvence: 16 Bit / 48 kHz pro záznam i přehrávání
• Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 100 dB
• Celkové harmonické zkreslení + šum (THD+N): 1 %
• Zesilovač sluchátek: Třída G do 28 mW při 32 Ohmech
• Multifunkční tlačítka: ztlumení mikrofonu nebo zapnutí nebo vypnutí videokamery,
přijetí hovoru nebo ukončení hovoru nebo přerušení, zvýšení a snížení hlasitosti
• Kontrolky LED: červená, modrá, zelená
• USB Audio specifikace 1.0
• USB HID class 1.1
• USB Bus power
• Plug & Play
• Délka kabelu: cca. 40 cm
• Rozměry (DxŠxV): cca. 50 x 21 x 14 mm

Číslo produktu 66731
EAN: 4043619667314
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Mac OS 10.15.7 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
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• USB adaptér
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

Specifikace:

USB 2.0

Supported operating system:

Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Konektor 1:

1 x USB 2.0 Typ-A samec

Konektor 2:

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

konektor 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Napětí:

USB Bus power

Vzorkovací frekvence:

16 Bit / 48 kHz

Poměr signálu a šumu (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Délka kabelu:

40 cm

LED barva:

červená
modrý
zelený
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