Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5
mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F
Productcode: MUYHSMFFADW

Hebt u onlangs een nieuwere laptop of Ultrabook gekocht en weet u nu niet waar u de stekker van uw
favoriete headset moet insteken?
De meeste nieuwe laptops en Ultrabooks hebben één 3,5 mm 4-positie (4-polige) audiopoort, die
zowel audio-input en -output ondersteunt. Een groot aantal verkrijgbare headsets werden geleverd
met twee aparte koptelefoon- en microfoonconnectors die niet compatibel zijn met deze nieuwe
configuratie.
De MUYHSMFFADW witte headsetadapter heeft twee 3,5 mm 3-positie poorten, voor een aparte
koptelefoon- en microfoonaansluiting op de enkele audiopoort van uw laptop. Als alternatief kunt ook
een aparte microfoon en gevoede luidsprekers aansluiten als u liever zonder headset Skype gebruikt
of online wilt chatten.
Steek de koptelefoonstekker van uw headset gewoon in de audio-uitgangspoort gemarkeerd met het
koptelefoonsymbool, en steek de microfoonstekker in de audio-ingangspoort gemarkeerd met het
microfoonsymbool. Steek de adapter vervolgens in de audiopoort van uw laptop en klaar is Kees.
Wilt u werken of games spelen zonder een headset te gebruiken?
Met de adapter kunt u ook een microfoon en gevoede luidsprekers op uw laptop aansluiten. Steek
gewoon uw microfoonstekker in de audio-ingangspoort gemarkeerd met het microfoonsymbool, en
steek de stekker van uw gevoede luidsprekers in de audio-uitgangspoort gemarkeerd met het
koptelefoonsymbool, en sluit dan de adapter aan op de audiopoort van uw laptop.
Moet u voor uw werk onderweg zijn of maakt een reis?
De headsetadapter is compact en stevig en dus de perfecte oplossing voor mobiele applicaties.

Berg de adapter op met uw tablet of schuif deze in een andere draagtas. Hij is bij uitstek geschikt voor
tablets en smartphones met één audiopoort. Sluit de koptelefoon- en microfoonstekkers van uw
headset gewoon in de adapter, sluit de adapter aan op uw mobiele apparaat en begin te praten.
Deze hoogwaardige 3,5 mm headsetadapter wordt gedekt door de levenslange garantie van
StarTech.com.
NB:
Deze adapter is geen koptelefoonsplitter of Y-kabel. Het kan niet worden gebruikt om de
audio-uitgang te splitsen in twee aparte koptelefoons of luidsprekers.
Sommige laptops en mobiele apparaten zullen niet met alle externe microfoons werken. Dit wordt
meestal veroorzaakt door een verschillende impedantie van de microfoon en van het apparaat. Dit is
weer te wijten aan de incompatibiliteit van de hardware en is geen beperking van de MUYHSMFFADW
adapter.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een headset voorzien van aparte koptelefoon- en microfoonstekkers aan op de audiopoort van
uw laptop
• Sluit een externe microfoon en gevoede luidsprekers aan op de audiopoort van uw laptop
• Sluit een headset voorzien van aparte koptelefoon- en microfoonstekkers aan op de audiopoort van
uw telefoon of tablet

Eigenschappen
• Compact ontwerp voor optimale draagbaarheid – handig om bij de hand te hebben in uw laptoptas
• Licht maar stevig ontwerp dat gemakkelijk kan worden aangesloten wanneer dat nodig is
• Headset niet meegeleverd

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)
Connector A

3,5 mm mini-jack (4 standen)

Connector B

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Notitie

3,5 mm Mini-Jack (4-positie) mannetje is geconfigureerd
volgens CTIA-norm

Kleur

Wit

Stijl connector

Recht

Draaddikte

28 AWG

Kabellengte

6.0 in [15.2 cm]

Lengte product

6.0 in [15.2 cm]

Breedte product

1.0 in [24.9 mm]

Hoogte product

0.5 in [12 mm]

Gewicht product

0.4 oz [11.5 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

0.4 in [9 mm]

Package Height

0.3 in [7 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

0.5 oz [13.5 g]

Meegeleverd

Witte 3,5 mm 4 positie naar 2x 3 positie 3,5 mm
koptelefoonsplitteradapter M/F

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

