
Lågprofils PCI ljudkortsadapter med 4 kanaler AC97 3D ljudeffekter

Produkt ID: PCISOUND4LP

Detta högkvalitativa PCI-ljudkort har flera ljudkanaler och är konfigurerad för lågprofilsfästen vilket 
gör det möjligt att installera kortet i en liten formfaktor eller chassi med låg profil.

Ljudkortet inkluderar en mikrofonport för applikationer som kräver ljudingång (röstchat etc.), två 
ljudutgångar för rikt och klart ljud, och en Line-In port för att enkelt kunna koppla in 
tilläggsutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

  

Användning

• Ersätt inbyggt ljud som har antingen gått sönder eller som endast är stereo i en liten formfaktor 
eller stationärt system.

• Uppgradera till 5.1 ljud för stationära datorer utan inbyggt ljud eller med ljud med lägre än 5.1 
surroundljud

• Bygg en billig hemmabio-PC eller multimedia-PC med surroundljud



Funktioner

• Ljudutgång med 4 kanaler via 3,5 mm mini-jack

• Har stöd för EAX, Karaoke-tonläge och Eko

• Inbyggd Ohm 32 hörlursbuffert

• Fullständig Duplex-drift för att spela in och spela upp ljud

• Stödjer samplingsfrekvens upp till 48 KHz/16-bit

• Stöd för äldre SBPro och DOS

• Uppfyller den reviderade PCI 2.2-specifikationen

• Installationsfästen i låg- och helprofil medföljer

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Busstyp PCI (5 volt)

Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)

Industristandarder PCI 2.2-kompatibel

Chipset-ID C-Media - CMI8738-SX

Prestanda

Audio-specifikationer Stödjer 16 bit stereoljud med 4 kanaler

Ingångs-/Utgångskontakter

2 utgångar (fram och bak), 1 mikrofon, 1 Line-In (Aux)

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI (5 V, 32-bitars)

Interna portar 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt)



3 - MPC2 (4-stifts, audio)

Externa portar 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7 (32/64bit), Vista (32/64), XP (32/64), 
2000

Windows Server® 2008 R2, 2003

 Linux

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Standardfäste medföljer

Utseende

Produktlängd 4.8 in [12.1 cm]

Produktbredd 3.1 in [80 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 1.8 oz [50 g]

Förpackning

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 1.2 in [30 mm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.3 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCI-ljudkort med 4 kanaler

1 - Fäste i helprofil

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


