
USB-stereoaudioadapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en ingebouwd 
microfoon

Productcode: ICUSBAUDIOMH

Met de ICUSBAUDIOMH externe USB-kaart kunt een S/PDIF digitale audio-uitgang of een standaard 
3,5 mm analoge audioverbinding via USB aan uw systeem toevoegen. Door één USB-poort te 
veranderen in een externe geluidskaart met microfoonaansluiting kunt u een interne geluidskaart 
gemakkelijk omzeilen of vervangen zonder uw computerbehuizing te moeten openen.

De USB DAC (digitaal-naar-analoog converter) is voorzien van een ingebouwde microfoon, waardoor u 
audio-opnames aan uw systeem kunt toevoegen zonder dat aanvullende hardware vereist is. Deze 
geïntegreerde microfoon kan ook op grotere afstand van de luidsprekers van uw computer worden 
geplaatst, waardoor feedback wordt verminderd of geëlimineerd die vaak problemen veroorzaakt bij 
laptops die een ingebouwde microfoon gebruiken.

Voor thuisbioscoopgeluid biedt de externe geluidskaart 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®). Door de 3,5 mm stereomicrofoonaansluiting te gebruiken, biedt de USB 
audioadapter u, indien nodig, de mogelijkheid om een externe stereomicrofoon aan te sluiten.

Voor nog meer veelzijdigheid wordt bij deze geluidsadapter met USB-voeding een 38 cm lange 
USB-aansluitkabel meegeleverd. Verder zijn er knoppen voor het regelen van het volume, geluid 
onderdrukken en microfoongeluid onderdrukken voor snelle aanpassingen, een 3,5 mm 
stereomicrofooningang en een handige LED-statusbalk die de huidige bemonsteringsfrequentie 
weergeeft.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

       

Toepassingen

• Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te 
hoeven openen

• Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactorsysteem zonder 
interne uitbreidingsmogelijkheden

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

Eigenschappen

• 96 kHz / 24-bits hifi USB audio

• S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning

• Ingebouwde microfoon

• 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)

• Gecombineerde 3,5 mm Mini-Toslink en 3,5 mm stereokoptelefoonuitgang

• Stereomicrofooningang

• LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie

• Knoppen: volume hoger/lager, geluid onderdrukken, microfoongeluid onderdrukken

• USB-busvoeding, geen externe voeding vereist

• 38 cm USB-aansluitkabel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Bus type USB 2.0

Industriestandaarden USB 2.0 specificatie voor volle snelheid (12 Mbps) <br/>



Klassespecificatie 1.0 voor USB audioapparaten

Chipsetcode VIA/VLI - VT1630A

Prestaties

Audiospecificaties 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

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

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) / Mini-Toslink (SPDIF, 
optisch)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

 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

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Voeding / USB-koppeling

1 - Activiteit

1 - Geluid onderdrukken

1 - Microfoon dempen

3 - Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB



Gebruiksomgeving

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)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 15.0 in [380 mm]

Lengte product 2.0 in [50 mm]

Breedte product 0.8 in [21 mm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 0.8 oz [22 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 oz [96 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB audioadapter

1 - Software-CD

1 - Handleiding

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


