
Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofonkontakter - 3,5 mm 
4-polig till 3-polig och 2-polig 3,5 mm M/F

Produkt ID: MUYHSMFF

Har du nyligen köpt en nyare bärbar dator eller Ultrabook men vet inte var man kopplar in ditt 
favoritheadset?

De flesta nya bärbara datorerna och Ultrabook-datorerna är utrustade med en enda 3,5 mm 4-polig 
(4-stifts) audioport som stöder både audio in och ut. Många headsets på marknaden är utrustade med 
två separata kontakter för hörlur och mikrofon som inte är kompatibla med denna nya konfiguration.

MUYHSMFF headset-adaptern har två 3,5 mm 3-poliga portar som ger en separat hörlur- och 
mikrofonanslutning som kan anslutas till en enda audioport på den bärbara datorn. Eller så kan du 
ansluta en separat mikrofon och strömförsedda högtalare om du föredrar att använda Skype eller 
chatta online utan headset.

Anslut helt enkelt hörlurskontakten på ditt headset till audio ut-porten som är markerad med en 
hörlurssymbol och anslut mikrofonkontakten till audio in-porten som är markerad med en 
mikrofonsymbol. Koppla in adaptern till audioporten på din bärbara dator och allt är klart.

Vill du arbeta eller spela utan att använda headset?

Med adaptern kan du även ansluta en mikrofon och strömförsedda högtalare till din bärbara dator. 
Koppla bara in mikrofonen till audio in-porten som är markerad med en mikrofonsymbol, de 
strömförsedda högtalarna till audio ut-porten som är markerad med en hörlurssymbol och anslut 
adaptern till audioporten på din bärbara dator.

Reser du i arbetet eller för nöje?

Headset-adaptern har en kompakt och stabil design vilket gör den till den perfekta lösningen för 
mobila användningar.



Stoppa ner adaptern hos surfplattan eller stoppa ner den i en annan datorväska. Den fungerar perfekt 
med surfplattor och smarttelefoner som bara har en enda audioport. Anslut bara hörlurs- och 
mikrofonkontakterna från ditt headset till adaptern, anslut adaptern till din mobila enhet och börja 
prata.

Denna 3,5 mm headset-adapter av hög kvalitet täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Obs.:

Denna adapter är inte en hörlurssplitter- eller Y-kabel. Det går inte att använda den till att dela 
ljudutdata till två separata uppsättningar med hörlurar och högtalare.

Vissa bärbara datorer och mobila enheter fungerar inte med externa mikrofoner. Detta orsakas 
vanligtvis av impedans mellan mikrofonen och enheten. Detta beror på att hårdvaran är inkompatibel 
och inte på en begränsning i MUYHSMFF-adaptern.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut ett headset utrustat med separata hörlurs- och mikrofonkontakter till audio-porten på bärbara 
dator

• Anslut en extern mikrofon och strömförsedda högtalare till audioporten på den bärbara datorn

• Anslut ett headset utrustat med separata hörlurs- och mikrofonkontakter till audio-porten på din 
telefon eller surfplatta

Funktioner

• Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt lösning att ha med sig i 
datorväskan

• Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man behöver den

• Headset ingår ej

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime



Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. 3,5 mm minijack-hane (4-polig) är konfigurerad enligt 
CTIA-standard

Miljö

Förvaringstemperatur -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Luftfuktighet 30~60% RH

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 7.9 in [200 mm]

Produktlängd 7.9 in [200.0 mm]

Produktbredd 0.2 in [6.0 mm]

Produkthöjd 0.2 in [0.6 cm]

Produktvikt 0.4 oz [12.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9.0 mm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [14.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 4 stifts 3,5 mm till 2x 3 stifts 3,5 mm 
headsetsplitteradapter - M/F

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


