
7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio

Productcode: ICUSBAUDIO7D

Deze veelzijdige externe USB geluidskaart/audioadapter is een hoogwaardige oplossing voor een 
verbetering van het geluid van uw desktop of laptop.

De USB geluidskaart biedt een robuuste USB audio-ervaring en kan via één USB 2.0 kabel op een 
hostcomputer worden aangesloten. De kaart biedt een indrukwekkende externe geluidsweergave en 
kan direct door verschillende systemen worden gebruikt zonder de computerbehuizing te moeten 
openen om de kaart te installeren.

De externe USB geluidskaart ondersteunt analoge en digitale audio voor 2 tot 7.1 kanaals audio en is 
een voordelige upgrade voor built-in/on-board geluid. Zo kunt u het geluid van uw desktop/laptop 
veranderen in een audio-oplossing die geschikt is voor uw thuisbioscoop.

De externe USB-geluidskaart heeft een gebruiksvriendelijke volumeregelaar en twee externe 
microfooningangen - een comfortabele oplossing voor elke audioapplicatie die hoogwaardig geluid met 
meerdere ingangen vereist en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen 
en opnemen of 48 KHz voor SPDIF ondersteunt.

De externe USB geluidskaart is een uitstekende oplossing voor thuisbioscopen, games of multimedia 
presentaties en kan dankzij de plug & play ondersteuning eenvoudig in Windows 7/8.1/10 
besturingssystemen worden geïnstalleerd.

Voor een duurzame en betrouwbare geluidsoplossing heeft de externe USB geluidskaart/audioadapter 
2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

    

Toepassingen

• Voeg 7.1-audio toe aan een laptop of computersysteem met kleine vormfactor zonder interne 
uitbreidingsmogelijkheden

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

• Sluit uw computer aan op een home theater receiver via de optische S/PDIF-aansluiting

Eigenschappen

• 7.1 USB GELUIDSKAART: Deze externe geluidskaart voegt tot 7.1 audiokanalen toe via één 
USB-poort van uw computer; de geluidskaart ondersteunt 7.1, 5.1 en 2-kanaals output via 3,5 mm 
jack-stekkers, een koptelefoonpoort, line-in en stereo microfooningangen

• UPGRADE HET GELUID VAN UW PC: Dankzij ondersteuning van analoge en digitale audio-output 
voor stereo voor 7.1 kanaals audiotoepassingen verbetert deze audio naar USB adapter met 
busvoeding de bestaande geïntegreerde audio van een desktop of laptop; inclusief 1 m USB-kabel

• HOOGWAARDIGE AUDIO: Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor 
analoog afspelen en opnemen; SPDIF digitale output ondersteunt alleen afspelen van 48 kHz audio; 
SPDIF optische input passthrough ondersteunt tot 2-kanaals audio bij 48 kHz

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: De digitale audioadapter kan eenvoudig met plug & play in Windows 
7/8.1/10 worden geïnstalleerd; de externe geluidskaart is voorzien van gebruiksvriendelijke volume- 
en geluidsonderdrukkingsknoppen; de audio-outputs kunnen met behulp van de meegeleverde 
software worden geselecteerd

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Chipsetcode C-Media - CM6206

Prestaties

Audiospecificaties 8 16-bits DAC-kanalen (7.1 surround sound)



 Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 
48 KHz voor analoog afspelen en opnemen of 48 KHz 
voor SPDIF

 3,5 mm uitgangconnectors voor Front, Surround, Rear, 
Centre/bass

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB B (4-polig)

Externe poorten 1 - Toslink (SPDIF, optisch)

1 - Toslink (SPDIF, optisch)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

5 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Besturingssystemen Windows®11,  10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 
Vista (32/64), XP (32/64), 2000

Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De SPDIF optische passthrough poort van de 
geluidskaart ondersteunt 2-kanaals audio, maar niet 5.1 
of 7.1 audio.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit

1 - Microfoon dempen

Voeding

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)



Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Vochtigheid 20% tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 3.9 in [10.0 cm]

Breedte product 2.4 in [6.0 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 3.2 oz [90.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.2 oz [204.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB Geluidskaart

1 - USB-kabel

1 - Installatie-CD

1 - Handleiding

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


