
USB-C till 3,5mm audio-adapter - aktiv

Produkt ID: USBCAUDIO

Denna USB-C till 3,5 mm audio-adapter gör att du kan förvandla USB-C-porten på din enhet till ett 
ljuduttag.

Den aktiva USB C till AUX hona-adaptern har en liten och lätt konstruktion, perfekt för alla i farten. 
Adaptern är konstruerad av högkvalitativa material och tillhandahåller en pålitlig och prisvärd lösning 
för dina USB-C-enheter som inte har någon 3,5 mm ingång.

Detta USB C till hörlurs-uttag är universellt kompatibelt vilket gör att du kan använda ditt befintliga 
trådbundna headset med din bärbara USB Type-C-telefon, surfplatta eller bärbara dator, inklusive 
MacBook Pro-, iPad Pro-, Google Pixel™-, Huawei®- och Samsung™-serierna. Det har även stöd för 
en 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens för en utmärkt ljudkvalitet.

StarTech.com genomför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och att vi tillhandahåller högkvalitativa 
produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred 
produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder 
före och efter försäljning.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



 

Användning

• Anslut ett headset till USB-porten på din telefon eller surfplatta

Funktioner

• Förvandla USB-C-porten på din mobila enhet till ett hörlursuttag

• Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design

• Universellt kompatibel med dina USB Type-C-enheter

• Stöder 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens för maximal prestanda

• PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability 
ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year 
warranty

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Audio-specifikationer 16-bit upplösning vid 48 Kbps samplingsfrekvens

 24-bit upplösning vid 96 Kbps samplingsfrekvens

 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

1 - 3,5 mm audio



Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Kabellängd 4.7 in [120 mm]

Produktlängd 4.9 in [12.5 cm]

Produktbredd 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöjd 0.3 in [7.0 mm]

Produktvikt 0.2 oz [5.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 3.3 in [8.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.3 oz [8.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till audio-adapter

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


