
4-kanaals Low Profile PCI Geluidskaart AC97 3D Audio-effecten

Productcode: PCISOUND4LP

Deze PCI-geluidskaart biedt meerkanaals audiofunctionaliteit van hoge kwaliteit en is voorzien van een 
low-profile bracket, die het mogelijk maakt de kaart te installeren in een low-profile pc-behuizing met 
kleine vormfactor.

De geluidskaart is voorzien van een microfooningang voor toepassingen waarvoor een audio-ingang 
nodig is (telefonie, opnemen e.d.), twee audio-uitgangen met een vol en helder geluid en een 
audio-ingang voor het eenvoudig aansluiten van externe apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

  

Toepassingen

• Vervang de defecte of alleen in stereo uitgevoerde onboard-audio in een desktopsysteem of 
computer met kleine vormfactor

• Upgrade naar 5.1-audio voor een desktop zonder ingebouwde audio of met minder dan 5.1 kanalen

• Bouw een goedkope home theater pc of multimedia-pc met surround-sound-functionaliteit



Eigenschappen

• 4-kanaals audio-uitgangen via 3,5 mm mini-jacks

• Ondersteuning voor EAX, karaoke toonhoogte en echo

• Ingebouwde 32 Ohm buffer voor oortelefoons

• Full-duplex-functionaliteit voor opnemen en afspelen

• Ondersteunt tot 48kHz/16-bit sample rate

• Compatibel met het oudere SBPro en DOS-ondersteuning

• Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties

• Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Bus type PCI (5 volt)

Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)

Industriestandaarden Voldoet aan PCI 2,2

Chipsetcode C-Media - CMI8738-SX

Prestaties

Audiospecificaties Ondersteunt 4-kanaals 16-bits stereo audio

ingangen/uitgangen

2 uitgangen (voor en achter), 1 microfoon, 1 ingang 
(Aux)

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI (5 V, 32-bits)

Interne poorten 1 - IDC (10-polig, moederbord-header)



3 - MPC2 (4-polig, audio)

Externe poorten 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen Windows® 7 (32/64bit), Vista (32/64), XP (32/64), 
2000

Windows Server® 2008 R2, 2003

 Linux

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Standaard bracket meegeleverd

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 4.8 in [12.1 cm]

Breedte product 3.1 in [80 mm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 1.2 in [30 mm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-kanaals PCI Geluidskaart

1 - Standaard montagebracket

1 - Driver-CD



1 - Handleiding

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


