
7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio

Produkt ID: ICUSBAUDIO7D

Den mångsidiga externa USB ljudkort/audio-adaptern är en lösning av hög kvalitet vid uppgradering 
av datorns ljud.

USB-ljudkortet ger en robust USB-audio-upplevelse och ansluter till en värddator genom en enda USB 
2.0-anslutning för att ge imponerande extern audio som snabbt kan växlas mellan system utan att 
man behöver öppna chassit för installation.

Det externa USB ljudkortet stöder analog och digital audio för 2 till 7.1 kanaler och är en billig 
uppgradering från inbyggt ljud som gör om datorns ljud till en hemmabio-redo audiolösning.

Det externa USB ljudkortet har en enkelanvänd volymkontroll och två externa mikrofoningångar - en 
bekväm lösning för alla situationer där ljud av hög kvalitet behövs och möjlighet till flera ingångar 
med stöd för samplingsfrekvenser på 44,1 kHz och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 
48 kHz för SPDIF.

En enklare lösning för hemmabio, spel eller multimediapresentationer, det externa USB-ljudkortet är 
enkelt att installera med plug and play-stöd i operativsystemen Windows 7/8.1/10.

Det externa USB ljudkortet/audioadaptern är designat för att ge ett långlivat och pålitligt ljud och 
täcks av vår 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



    

Användning

• Lägg till stöd för 7.1 audio till en bärbar dator eller ett system med liten formfaktor utan några 
interna utbyggnadsval

• Ersätt eller uppgradera befintlig integrerad audio på en bärbar dator

• Anslut datorn till en audiomottagare för hemmabio genom en optisk S/PDIF

Funktioner

• 7.1 USB-LJUDKORT: Detta externa ljudkort lägger till upp till 7.1 kanaler ljud via en enda USB-port i 
din dator; Ljudkortet stöder 7.1, 5.1 och 2-kanalig utgång med ett 3,5 mm-uttag, en hörlursport, 
line-in och stereomikrofoningångar

• UPPGRADERA LJUDET I DIN DATOR: Stöd för analog och digital stereoljudutgång upp till 
7.1-kanalers ljudtillämpningar, USB-adaptern uppgraderar det bussdrivna ljudet till det befintliga 
integrerade ljudet på en stationär eller bärbar dator; 1 m USB-kabel ingår

• LJUD AV HÖGSTA KVALITET: Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 kHz och 48 kHz för analog 
uppspelning och inspelning; SPDIF Digital utgång stöder endast 48 KHz ljuduppspelning; SPDIF optisk 
ingångsöverföring stöder upp till två kanaler ljud vid 48 KHz

• ENKEL INSTALLERING: Den digitala ljudadaptern är enkel att installera med plug and play-stöd i 
Windows 7/8.1/10; Det externa ljudkortet har lättanvända volymkontroller och avstängningsknappar; 
Ljudutgångarna kan väljas via den medföljande programvaran

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Chipset-ID C-Media - CM6206

Prestanda

Audio-specifikationer 8 16-bit DAC kanaler (7.1-surround)

 Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 och 48 kHz för 
analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF



 3,5 mm utgångskontakter för främre, surround, bakre, 
center/bas

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB B (4-stifts)

Externa portar 1 - Toslink (SPDIF, optisk)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

5 - 3.5 mm minijack (3-polig)

2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Mjukvara

OS-kompatibilitet 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)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Ljudkortets SPDIF optiska Pass-through-port stöder två 
kanalers ljud, denna port stöder inte ljud i 5.1 eller 7.1.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet

1 - Mikrofon av

Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20 till 80 % NC RH

Utseende

Färg Silver



Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.0 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 3.2 oz [90.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 7.2 oz [204.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till audio-adapter

1 - USB-kabel

1 - Installationsskiva

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


