WYSOKA MOBILNOŚĆ DZIĘKI USB-C
Mobile DAC ze swoim praktycznym rozmiarem i złączem USB-C to karta dźwiękowa zaprojektowana specjalnie dla
urządzeń mobilnych. Oprócz wzmocnienia dźwięku w wysokiej rozdzielczości dla zestawów słuchawkowych i urządzeń z
połączeniem TRRS, wysokiej jakości wejście mikrofonowe spodoba się podcasterom, streamerom i wszystkim, którzy
cenią czyste nagrywanie głosu. Ponadto Mobile DAC jest wyposażony w korektor sprzętowy. Dzięki temu ścieżki dźwiękowe można modyfikować według własnego gustu za pomocą jednego kliknięcia.

USB- C

Mobile DAC zasługuje na swoją nazwę: dzięki ultra kompaktowej formie
zmieści się w każdej kieszeni, wygodnie łącząc się przez USB-C. Po
podłączeniu do odpowiednich sprzętów wyjściowych za pomocą wtyczek
TRRS jest gotowy do pracy. Mobile DAC jest kompatybilny ze zwykłymi
smartfonami i tabletami z systemem Android, a celowo bardzo krótki
kabel sprawia, że urządzenie jest kompaktowe i poręczne w użyciu.

KOMPATYBILNY Z:

Smartfony / Tablety
(Android)

PS4

(Z oddzielnie

dostępnym adapterem OTG)

PC / Notebooki
(Windows, macOS)

NA ŻYWO, WSZĘDZIE
Za pomocą praktycznemu Mobile DAC masz nie tylko wysokiej jakości wzmacniacz
słuchawkowy w kieszeni. Podcasty, rozmowy telefoniczne i czaty głosowe skorzystają z wysokiej jakości wejścia mikrofonowego „On-The-Go”.

CERTYFIKOWANY
DŹWIĘK WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI
Częstotliwości próbkowania 96 kHz przy 24 bitach i doskonałym stosunkiem
sygnału do szumu wynoszącym 100 decybeli, sprawia, że Mobile DAC gwarantuje zapierające dech w piersiach wrażenia dźwiękowe, co zostało potwierdzone
przez Japan Audio Society (JAS).
Jakość CD 16 bit / 44,1 kHz

Dźwięk wysokiej rozdzielczości 24 bit / 96 kHz

PRZYDATNE DODATKI ZA
NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU
Mobile DAC jest zgodny ze zwykłymi kontrolkami słuchawek, a dodatkowo jest wyposażony w przełączany korektor
sprzętowy. Sprawia to, że wyjście audio można szybko i łatwo ustawić według osobistych preferencji. Wybór tradycyjnych
ustawień wstępnych jest na wyciągnięcie ręki, z podkreślonym basem, tonami wysokimi lub z ustawieniem, dzięki któremu zarówno bas, jak i wysokie tony są wzmocnione.

Przycisk

korektora

Pilot

na kablu
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Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Typ:
 Podłączenia:
 Regulacja głośności:
 Sprzętowy equalizer:
 Napięcie wyjściowe:
 Impedancja:
 Maks. moc:
 Stosunek sygnału do szumu (SNR):
 Całkowite zniekształcenia
harmoniczne (THD+N):
 Częstotliwość próbkowania:
 Fonte de alimentação:
 Waga:
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
 Obsługiwane systemy operacyjne:

External Soundcard
USB-C

3 ustawienia wstępne
1,0 V
16 - 250 Ω
100 mW
100 dB
0,003 %
24 Bit / 96 kHz
USB-C
5g
30 x 14 x 7 mm
Android, Windows,
macOS

Kable i podłączenia:
 Interfejsy:
 Kompatybilność z TRRS 4-Pin:
 Długość kabla:

3,5 mm TRRS

9 cm

Kompatybilność:
 PC/Laptopy:
 PlayStation 4:


*

Opakowanie zawiera:
 Mobile DAC
 Instrukcję
 Instrukcje bezpieczeństwa
* Wymagany adapter
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