Delock Adaptor audio USB Τype-C™ la mufă stereo mamă 14
cm, negru
Descriere scurta
Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea
căștilor sau a difuzoarelor cu mufă stereo la dispozitive cu
port USB Type-C™, cum ar fi un smartphone, un
MacBook sau un Chromebook.

Notă
Interfața USB Τype-C™ a dispozitivului trebuie să accepte ieșirea semnalelor audio
digitale.
Specificatii
• Conectori:
1 x USB Type-C™ tată >
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
• Chipset: Realtek ALC4040
• USB 2.0 și USB Audio Device Class 1.0 specificație
• Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 100 dB
• Rată de eșantionare de până la 24 biți / 192 kHz pentru înregistrare și redare
• Acceptă Digital Hi-Res Audio
• Diametru cablu: ca. 2 mm
• Contacte placate cu aur
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
• Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 14 cm
• Culoare: negru
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 65926
EAN: 4043619659265
Țara de origine: China
Pachet: Poly bag

Cerinte de sistem
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil
• Căşti sau boxe cu mufă stereo de 3,5 mm
Pachetul contine
• Adaptor audio
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General
Specification:

USB 2.0
USB Audio Device Class 1.0

Interface
Output:

1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini

Input:

1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Chipset:

Realtek ALC4040

Rata de eșantionare:

24 Bit / 192 kHz

Raportul zgomotului semnalului (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Cable diameter:

2 mm

Cable length incl. connector:

15 cm

Pin finishing:

gold-plated

Colour:

negru

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
65926

2/2
28.05.2019

