UITSTEKENDE MOBILITEIT MET USB-C
Voor iedereen die onderweg in zijn muziek wil opgaan, presenteert Sharkoon de ultracompacte Mobile DAC
PD. Met deze digitaal-analoogomzetter kun je genieten van een hogeresolutie-weergave en versterking met
headsets en hoofdtelefoons die zijn voorzien van een TRRS-aansluiting. De geïntegreerde USB-C-aansluiting
met Power Delivery maakt het ook mogelijk om mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.) op te laden
tijdens gebruik. Podcasters en streamers profiteren van de microfooningang van hoge kwaliteit, die zorgt voor
een duidelijke spraakopname. En met de hardware-equalizer kan de lineaire geluidsmix met één druk op de
knop naar eigen smaak worden aangepast.

Door zijn ultracompacte vorm past de Mobile DAC PD in elke zak.
Hij werkt met geschikte hoofdtelefoons en headsets die gebruik
maken van TRRS-stekkers en is gemakkelijk op het mobiele apparaat aan te sluiten via USB-C. De Mobile DAC PD is compatibel met
alle gangbare Android-smarpthones en -tablets.

VOL GELUID, VOLLE BATTERIJ
Naast een TRRS-poort en een USB-C-stekker voor aansluiting op mobiele apparaten is de Mobile DAC PD
voorzien van een USB-C-poort voor Power Delivery. Met deze poort kan het aangesloten mobiele apparaat
worden opgeladen met maximaal 60 watt, terwijl tegelijkertijd muziek kan worden afgespeeld. Ontspannen
werken op de laptop, tablet of MacBook is dus altijd en overal gegarandeerd.

COMPATIBEL MET:

Smartphones/tablets
(Android)

PS4
(Met apart

Pc's/notebook
(Windows, macOS)

verkrijgbare OTG-adapter)

IN DE LUCHT, OVERAL
Met de praktische Mobile DAC PD heb je niet alleen een krachtige hoofdtelefoonversterker op zak, ook podcasts,
telefoongesprekken en voicechats profiteren allemaal van de hoogwaardige ‘On-the-Go’-microfooningang.

GECERTIFICEERDE
AUDIO-ERVARING MET
EEN HOGE RESOLUTIE
Met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz bij 24-bit en een uitstekende
signaal-ruisverhouding van 100 decibel levert de Mobile DAC PD een adembenemende audio-ervaring bevestigd door de Japan Audio Society (JAS).
Cd-kwaliteit 16-bit / 44,1 kHz

Hi-res audio 16-bit / 96 kHz

HANDIGE EXTRA’S
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP
De Mobile DAC PD is compatibel met veelvoorkomende hoofdtelefoonbedieningen en is bovendien uitgerust
met een schakelbare hardware-equalizer. Hiermee kan de geluidsweergave snel en eenvoudig naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld. Een keuze aan traditionele voorgeprogrammeerde instellingen ligt binnen
handbereik: ofwel een benadrukte bas of benadrukte hoge tonen, of kies een instelling waarmee zowel de lage
als hoge tonen worden verbeterd.

Equalizer-

knop
Bediening

in snoer

Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

SPECIFICATIES
Algemeen:
 Type:
 Aansluiting:
 Volumeregeling:
 Hardware-equalizer:
 Uitgangsspanning:
 Impedantie:
 Max. vermogen:
 Signaal-ruisverhouding (SNR):
 Total harmonic distortion (THD+N):
 Bemonsteringsfrequentie:
 Stroomvoorziening:
 Gewicht:
 Afmetingen (L x B x H):
 Ondersteunde
besturingssystemen:

Externe geluidskaart
USB-C

3 voorinstellingen
1,0 V
16 - 250 Ω
100 mW
100 dB
0,003 %
24 Bit / 96 kHz
USB-C
6g
31 x 27 x 11 mm
Android, Windows,
macOS

www.sharkoon.com

Kabel en aansluitingen:
 Interfaces:
 TRRS-compatibel:

3,5 mm TRRS


Compatibiliteit:
 Pc's/notebooks:
 PlayStation 4:


*

Inhoud verpakking:
 Mobile DAC PD
 Handleiding
 Veiligheidsinstructies
* Adapter benodigd

