
7,1 kanalers ljudkort - PCI Express, 24-bit, 192 kHz

Produkt ID: PEXSOUND7CH

Med detta 7,1 kanalers PCIe-ljudkort kan du skapa ett ljudsystem av hög kvalitet för din hemmabio. 
Det ger SPDIF-ingång och -utgång som ger kristallklar digital optisk audio, för den ultimata 
ljudupplevelsen.

Det mångsidiga ljudkortet kan användas med många olika audio-enheter. Och med SPDIF digital 
optisk eller 3,5 mm analog utgång slipper du oroa dig för dina enheters anslutningar. Du kan sända 
digital audio till din optiska mottagare eller DAC, eller analog audio till ditt ljudsystem.

Med uppspelning och inspelning på upp till 24-bit och 192 kHz ger detta 7,1 kanalers 
surround-ljudkortsadapter HD-audio för superb ljudkvalitet.

Till skillnad från vanliga ljudkort är detta kort designat för att passa datorer med lågprofil så att det är 
idealiskt för hemmabio-datorer (HTPC). Det har flera portar på ett huvudkort och ett innovativt 
separat moderkortsfäste. Kortet är konfigurerat med standard profilfästen och fästen i lågprofil 
(halvhöjd) medföljer.

7,1 kanalers surround-ljudkortet är enkelt att installera. Det är perfekt för alla som letar efter en 
enkelt lösning för att uppgradera sin ljudupplevelse, som till exempel musikentusiaster eller 
mixarproffs.

För extra skalbarhet kan du snabbt ansluta en mikrofon eller andra inspelningsenheter till datorn 
genom två 3,5 mm stereo eller SPDIF digitala audio-ingångar.

PEXSOUND7CH täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Bygg en billig hemmabio-PC eller gör om din befintliga stationära dator till mediacenter

• Skapa extra in- och utgångar för flera audiokällor eller -mottagare

• Uppgradera inbyggd audio som endast har stereo

Funktioner

• Superb ljudkvalitet med högupplöst 7.1 digitalt surround-ljud

• Stöder digitala optiska eller analoga audio-enheter genom SPIDF- eller 3,5 mm uttag

• Alla portar passar med datorer med standard eller liten formfaktor (lågprofilsfästen medföljer) med 
hjälp av huvudkortet och moderkortsfästet

• Stöder HD-audio med uppspelning och inspelning på upp till 24-bit och 192 kHz

• Stereomikrofon-, line- och SPDIF-ingångar

• ~92 dB SNR (signal-brusförhållande) på främre utgången

• Tre interna aux-ingångar (2x CD/DVD-IN och 1x Intel HD-audio på frontpanelen)

• Stöder ASIO och WASAPI

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Busstyp PCI Express

Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)

Chipset-ID C-Media - CM8828

Prestanda



Audio-specifikationer 24-bit/192 kHz uppspelning och inspelning 

 

 SNR: Cirka 92 dB (A-viktning) på främre utgången 

 

 Anslutningar: 

 - Analog vänster/höger line-ingång 

 - Analog vänster/höger mikrofoningång 

 - S/PDIF digital optisk ingång 

 - S/PDIF digital optisk utgång 

 - 2x 10-stifts moderkortskontakt 

 - 9-stifts moderkortskontakt 

 - 2x analoga CD-input-moderkortskontakter 

 - Främre vänster/höger analog utgång 

 - Vänster/höger analog surroundutgång på sidan 

 - Analog center/subwoofer-utgång 

 - Bakre vänster/höger analog surroundutgång 

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

Interna portar 2 - MPC2 (4-stifts, audio)

2 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt)

1 - IDC (9-stifts, USB 2.0, moderkortskontakt)

Externa portar 2 - Toslink (SPDIF, optisk)

6 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 
Vista (32/64), XP (32/64)



Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator med en ledig PCI Express 
x1-port eller högre (x4, x8, x16)

Extra port på chassit vid installation med 
moderkortsfästet

Ström

Inspänning 12V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 10~90% RH

Utseende

Färg Grön

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.3 in [10.9 cm]

Produktbredd 0.7 in [18 mm]

Produkthöjd 4.7 in [12 cm]

Produktvikt 3.5 oz [99 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.7 oz [190 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 7,1 kanaler PCI Express-ljudkort med 
moderkortsfäste & 10-stifts kabel



2 - Fästen i lågprofil

1 - Instruktionsbok

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


