
USB stereo-audio-adapter externt ljudkort med digital SPDIF-audio och inbyggd 
mikrofon

Produkt ID: ICUSBAUDIOMH

Det externa USB-kortet ICUSBAUDIOMH gör det möjligt att lägga till en digital S/PDIF-audioutgång 
eller standard 3,5 mm analog audioanslutning till systemet genom USB. Genom att konvertera en 
enda USB-port till ett externt ljudkort med mikrofonanslutning kan du enkelt kringgå eller byta ut ett 
internt ljudkort utan att öppna chassit.

USB DAC (Digital-to-Analog Converter) har en inbyggd mikrofon som gör att du kan spela in audio 
utan extra hårdvara. Den inbyggda mikrofonen kan även placeras långt bort från datorns högtalare för 
att minimera eller eliminera rundgång som ofta skapar problem för bärbara datorer med inbyggd 
mikrofon.

För att skapa ljud i hemmabiokvalitet har det externa ljudkortet samplingsfrekvenser på 96 kHz/24 bit 
för både uppspelning och inspelning och en 3,5 mm S/PDIF-port med stöd för Dolby® Digital 5.1 
surroundljud (AC3) och DTS®-genomströmning (Obs.: 5.1 surroundljud stöds endast av Windows®). 
USB-audioadaptern med sin 3,5 mm mikrofonanslutning i stereo ger dig möjligheten att ansluta en 
extern stereomikrofon vid behov.

För ännu mer mångsidighet har denna USB-drivna ljudadapter en inbyggd USB-kabel på 38 cm, 
knappar för volymkontroll, ljudlös och ljudlösmikrofon för snabb justering, 3,5 mm mikrofoningång i 
stereo och ett behändigt LED-statusfält som visar aktuell samplingsfrekvens.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

       

Användning

• Anslut datorn till en audiomottagare på ett hemmabiosystem genom S/PDIF utan att öppna chassit

• Lägg till stöd för digital audio till en Ultrabook™ eller ett system med liten formfaktor utan några 
interna utbyggnadsval

• Byt ut eller uppgradera inbyggd audio på en bärbar eller stationär dator

Funktioner

• Hi-Fi USB-audio på 96 kHz/24 bit

• Digital S/PDIF-utgång med AC3 (Dolby Digital) och stöd för DTS-genomströmning

• Inbyggd mikrofon

• Stöd för 5.1 surroundljud (endast av Windows®)

• Kombination av 3,5 mm Mini-Toslink och 3,5 mm stereo hörlursutgång

• Stereo mikrofoningång

• LED-indikatorer för samplingsfrekvens

• Knappar för volym upp/ner, ljudlös, ljudlös mikrofon

• Strömförsörjning via USB-buss, ingen extern strömkälla krävs

• 38 cm bifogad USB-kabel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Busstyp USB 2.0

Industristandarder USB 2.0-specifikation med full hastighet (12 Mbps) 
<br/>USB Audio Device Class Specification 1.0



Chipset-ID VIA/VLI - VT1630A

Prestanda

Audio-specifikationer Samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bit

Kontakt(er)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, 
optisk)

Mjukvara

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

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

 Mac OS X® 10.6 to 10.8

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Obs. 5.1 surroundljud stöds endast av Windows

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/USB-länk

1 - Aktivitet

1 - Ljudlös

1 - Mikrofon av

3 - Samplingsfrekvens för uppspelning/inspelning

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)



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

Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 15.0 in [380 mm]

Produktlängd 2.0 in [50 mm]

Produktbredd 0.8 in [21 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 0.8 oz [22 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.4 oz [96 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-audio-adapter

1 - Programskiva

1 - Instruktionsbok

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


