
5-kanaals Low Profile PCI Geluidskaart – 24-bits

Productcode: PCISOUND5LP

Deze 5-kanaals PCI-geluidskaart is de ideale oplossing voor low-profile computers met kleine 
vormfactor en heeft full-duplex-functionaliteit met 6 uitgangssignalen en 2 gelijktijdige 
ingangssignalen.

De 5-kanaals geluidskaart biedt alles wat u nodig heeft voor een ultieme multimediabelevenis. De 
kaart ondersteunt de nieuwste Dolby Digital EX en DTS 5.1-kanaals DVD-soundtracks en het afspelen 
van 96 kHz/24-bit audio.

De geluidskaart wordt geleverd met Windows WDM-drivers, die u tijd en moeite besparen en ervoor 
zorgen dat u in een paar minuten kunt genieten van een uitstekend geluid.

De 5-kanaals geluidskaart is zowel uitgerust met een standaard als met een low-profile bracket en 
voldoet aan de PCI 2.2-specificaties, zodat het kan worden geïnstalleerd in vrijwel elke pc met een 
PCI-slot, ongeacht de grootte van de computerbehuizing – prima geschikt voor een kosteneffectieve 
home theater pc!

Op deze hoogwaardige 5.1-kanaals geluidskaart heeft u 2 jaar garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning door StarTech.com

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

• 5.1-kanaals surround sound via 3,5 mm mini-jacks

• DirectSound 3 hardware-ondersteuning

• Ondersteuning voor Dolby Digital EX en DTS ES 5.1-kanaals weergave

• Full-duplex-functionaliteit voor opnemen en afspelen

• Ondersteunt afspelen met 48 kHz/16-bit en opnemen met 96 kHz/24-bit sample rates

• Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties

• Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Bus type PCI (5 volt)

Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)

Chipsetcode VIA/VLI - Tremor VT1723

Prestaties

Audiospecificaties Ingangen en uitgangen

  lijningang, microfoon, uitgang voor, uitgang achter, 
uitgang subwoofer/center

Connector(en)



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

Interne poorten 1 - MPC2 (4-polig, audio)

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

Software

Besturingssystemen Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ 
Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 
8(32/64-bit)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 20°C to 50°C (68°F to 122°F)

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

Vochtigheid 20-80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 4.8 in [12.1 cm]

Breedte product 0.7 in [18 mm]

Hoogte product 3.1 in [8 cm]

Gewicht product 1.9 oz [55 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.2 in [31 mm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5.1-geluidskaart met low-profile bracket

1 - Standaard montagebracket

1 - Driver-CD



1 - Handleiding

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


