USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic
Productcode: ICUSBAUDIO2D

Met de ICUSBAUDIO2D externe USB-geluidskaart kunt u een S/PDIF digitale audio-uitgang en
standaard 3,5 mm analoge audio-/microfoonaansluitingen toevoegen aan uw systeem via USB - een
comfortabele manier om een interne geluidskaart te omzeilen of te vervangen zonder de
computerbehuizing te moeten openen.
Voor thuisbioscoopgeluid biedt de USB DAC (digitale naar analoge converter) een 96 kHz / 24-bits
bemonsteringsfrequentie voor zowel afspelen als opnemen, en een 3,5 mm S/PDIF-poort met
ondersteuning van Dolby® digitaal 5.1 surround sound (AC3) en DTS® pass-through (NB: 5.1
surround sound wordt alleen ondersteund in Windows®).
Deze veelzijdige USB-audioadapter heeft een geïntegreerde 3,5 mm 4-standen TRRS-aansluiting voor
uw koptelefoon of headset (koptelefoon/microfoon). En een gemakkelijke externe volumeregeling voor
snelle aanpassingen, een hardware EQ switch ter versterking van lage of hoge tonen en een
LED-statusbalk om de huidige bemonsteringsfrequentie weer te geven.
Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactorsysteem zonder
interne uitbreidingsmogelijkheden
• Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te
hoeven openen

• Vervang of upgrade de geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer

Eigenschappen
• 4-standen TRRS headset met microfoonondersteuning
• Hardware volumeknop en EQ-boostschakelaar voor lage/hoge tonen
• S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
• 3,5 mm koptelefoon-/microfoonpoorten
• 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
• LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
• 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
• 40 cm USB-aansluitkabel

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Bus type

USB 2.0

Chipsetcode

Cmedia CM6533

Audiospecificaties

96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie

Prestaties

Ca. 91 dB SNR (A-weging)

16-100 ohm koptelefoonaansturing
Connector(en)
Type connector(en)

3,5 mm mini-jack (4 standen)
3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch)
3,5 mm mini-jack (3 standen)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software
Besturingssystemen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.8

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Vrije USB-poort

Notitie

5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund
in Windows
De microfoon is alleen stereo.

Indicatoren
LED-indicatoren

Power
Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Vochtigheid

10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

16.0 in [40.6 cm]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

1.9 in [47 mm]

Breedte product

1.8 in [46 mm]

Hoogte product

0.6 in [16 mm]

Gewicht product

1.2 oz [33 g]

Package Length

5.6 in [14.3 cm]

Package Width

6.8 in [17.3 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.7 oz [106 g]

Meegeleverd

USB-stereoaudioadapter

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

Handleiding
Software-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

