
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter

Produkt ID: ICUSBAUDIOB

Denna USB-audioadapter konverterar en USB-port till en audioport så att du kan lägga till hörlurar och 
mikrofoner till din dator utan att behöva koppla ifrån andra enheter.

USB-audioadaptern är kompatibel med USB 2.0 och USB audio device specification 1.0 och kunde inte 
vara lättare att installera. Man behöver bara ansluta adaptern till en ledig USB 2.0-port och sedan 
ansluta dina audioenheter till 3,5 mm audioportarna vid behov.

Adaptern är kompatibel med de flesta versioner av operativsystemen Windows och Mac och kan 
integreras i nästan alla datormiljöer samt ger superb ljudkvalitet och behändighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         

     

Användning



• Lägg till ljudstöd på alla USB-kompatibla datorsystem

• Ersätt en trasig inbyggd ljudport för bärbara och stationära datorer

• Koppla hörlurarna med 3,5 mm mini-jack till en Playstation 3-konsol

Funktioner

• 3,5 mini-jack kontakter för hörlurar och mikrofon

• Stöd för hörlurar och mikrofon på Playstation 3

• Kompakt, formfaktor som får plats på handflatan

• Uppfyller specifikationen klass 1.0 för USB-ljudenheter

• Kompatibel med Plug-and-Play

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Chipset-ID C-Media - CM108B

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 3.5 and up  - <i>LTS Versions only</i>

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. ICUSBAUDIOB stöder mono och inte stereo 
mikrofon-ingång

Ström

Inspänning 5V DC



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 2.4 in [62 mm]

Produktbredd 1.1 in [27 mm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 0.5 oz [14 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.4 oz [97 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till audio-adapter

1 - Instruktionsbok

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


