
7.1 PCI Express surround geluidskaart - 24 bit - 192 kHz

Productcode: PEXSOUND7CH

Met deze 7.1-kanaals PCIe-geluidskaart kunt u een hoogwaardige thuisbioscoopgeluidssysteem 
maken. Het beschikt over SPDIF-ingangs- en -uitgangspoorten voor kristalhelder digitale optische 
audio, voor de ultieme luisterervaring.

De veelzijdige geluidskaart is geschikt voor vele verschillende audioapparaten. En met de SPDIF 
digitale optische of 3,5 mm analoge uitgang, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de 
aansluittypes van uw apparaten. U kunt nu digitale audio afspelen op uw optische ontvanger of DAC, 
of analoge audio of uw geluidssysteem.

Met max. 24-bit en 192 kHz afspelen en opnemen, biedt deze 7.1 surround sound adapterkaart 
high-definition audio voor een geweldige geluidskwaliteit.

In tegenstelling tot typische geluidskaarten is deze kaart ontworpen voor low-profile computers, en is 
dus ideaal voor Home Theatre Personal Computers (HTPC). Het is geschikt voor de vele poorten op 
een hoofdkaart, en heeft daarnaast een innovatieve aparte headersteun. De kaart is geconfigureerd 
met een standard-profile steun, terwijl low-profile (halfhoge) steunen zijn meegeleverd.

PCIe 7.1 kanaals surround sound kaart kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is perfect voor 
iedereen die op zoek is naar een eenvoudige oplossing voor het upgraden van hun luisterervaring, 
zoals muziekfans of -mixprofessionals.

Voor nog meer schaalbaarheid kunt u snel een microfoon of andere opnameapparaten op uw computer 
aansluiten via twee 3,5 mm stereo of SPDIF digitale audio ingangjacks.

De PEXSOUND7CH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

    

Toepassingen

• Bouw een voordelige thuisbioscoop-pc of verander uw bestaande desktop in een mediacenter

• Extra ingangen en uitgangen voor meerdere audiobronnen of -bestemmingen

• Upgrade alleen-stereo onboard audio in uw computer

Eigenschappen

• Uitstekende audiokwaliteit, met 7.1 surround sound met hoge resolutie

• Ondersteunt digitale optische of analoge audioapparaten via SPDIF of 3,5 mm jacks

• Alle poorten passen in standaard of kleine-vormfactorcomputers (low-profile steunen meegeleverd), 
met de hoofdkaart plus headersteun

• Ondersteunt HD audio, met max. 24-bit en 192 kHz afspelen en opnemen

• Stereomicrofoon, line en SPDIF ingangen

• ~92dB SNR (signaal-ruisverhouding) bij front uitgang

• Drie interne AUX-ingangen (2x CD/DVD-IN and 1x Intel HD voorpaneel audio)

• Ondersteunt ASIO en WASAPI

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Bus type PCI Express

Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Chipsetcode C-Media - CM8828



Prestaties

Audiospecificaties 24-bit / 192 kHz afspelen en opnemen 

 

 SNR: Ca. 92 dB (A-weging) op front uitgang 

 

 Aansluitingen: 

 - analoge links / rechts lijningang 

 - analoge links / rechts microfooningang 

 - S/PDIF digitale optische ingang 

 - S/PDIF digitale optische uitgang 

 - 2x 10-polige header 

 - 9-polige header 

 - 2x analoge CD-ingang header 

 - Front links / rechts analoge uitgang 

 - Zijkant surround links / rechts analoge uitgang 

 - Middelste / subwoofer analoge uitgang 

 - Achterste surround links / rechts analoge uitgang 

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI Express x1

Interne poorten 2 - MPC2 (4-polig, audio)

2 - IDC (10-polig, moederbord-header)

1 - IDC (9-polig, USB 2.0, moederbord-header)

Externe poorten 2 - Toslink (SPDIF, optisch)

6 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 



Vista (32/64), XP (32/64)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express 
x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)

Extra sleuf in uw computerbehuizing bij installatie en 
gebruik van de headersteun

Voeding

Ingangsspanning 12V DC

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Groen

Type behuizing Staal

Lengte product 4.3 in [10.9 cm]

Breedte product 0.7 in [18 mm]

Hoogte product 4.7 in [12 cm]

Gewicht product 3.5 oz [99 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.7 oz [190 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 7.1 kanaals PCI Express geluidskaart with 
headersteun & 10-polige kabel

2 - Low-profile steunen

1 - Handleiding

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


