Delock FPC Καλώδιο Επίπεδης Ταινίας USB Type-C™ προς
Στερεοφωνικό βύσμα 10 εκ.
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη
σύνδεση ακουστικών, ακουστικών κεφαλής και ηχείων
με στερεοφωνική σύνδεση με συσκευές με θύρα USB
Type-C™, όπως ένα smartphone, ένα MacBook ή ένα
Chromebook.
Υπέρ-εύκαμπτο καλώδιο
Το καλώδιο χαρακτηρίζεται από την ειδική του
κατασκευή. Αντί για τα κλασικά χάλκινα καλώδια
υπάρχει μια εύκαμπτη πλακέτα κυκλώματος μέσα στο
καλώδιο, η οποία ονομάζεται επίσης, FPC (Πλακέτα
Τυπωμένου Κυκλώματος). Αυτό κάνει το καλώδιο
ιδιαίτερα εύκαμπτο αλλά παρόλα αυτά ισχυρό.

Σημείωση
Η διεπαφή USB Type-C™ των συσκευών υποστηρίζει την εξαγωγή των ακουστικών
σημάτων (λειτουργία USB ψηφιακού μετατροπέα (ADC)) .
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB Type-C™ αρσενικό >
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
• Chipset: Synaptics CX21986
• FPC (Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος) καλώδιο επίπεδης ταινίας
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 99 dB
• Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 24 Bit / 96 kHz
• Πάχος καλωδίου: περ. 3 mm
• Χρώμα: ασημί / μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 cm

Αρ. προϊόντος 86942
EAN: 4043619869428
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Android 10.0 ή νεότερο
• iOS 14.0.1 ή νεότερο
• Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
• Mac OS 11.0.1 ή νεότερο
• Windows 10/10-64
• iPad Pro (2018)
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™
• Ακουστικά ή ηχείο με βύσμα stereo 3,5 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο USB
Εικόνες
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General
Supported operating system:

Android 10.0 or above
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 11.0.1 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 14.0.1 ή νεότερο

Style:

Επίπεδο καλώδιο

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB Type-C™

Συνδετήρας 2:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics
Chipset:

Synaptics CX21986

Ρυθμός δειγματοληψίας:

24 Bit / 96 kHz

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

99 dB

Physical characteristics
Μήκος:

10 cm

Χρώμα:

ασημί / μαύρο

Διάμετρος καλωδίου:

3 mm
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