
7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met
SPDIF Digitale Audio
Product ID: ICUSBAUDIO7D

Deze veelzijdige externe USB-geluidskaart / audio-adapter biedt een hoogwaardige oplossing voor het
upgraden van het geluid van uw pc of laptop.

De USB-geluidskaart biedt betrouwbare USB-audio en wordt aangesloten op een computer via een enkele
USB 2.0-aansluiting. Het biedt een indrukwekkende externe audio-oplossing die direct tussen systemen
kan worden omgewisseld, zonder voor de installatie de behuizing van de computer te hoeven openen.

De externe USB-geluidskaart ondersteunt analoge en digitale 2- tot 7.1-kanaals audiotoepassingen en is
een kosteneffectieve upgrade van het ingebouwde / on-board geluid, die uw desktopcomputer / laptop
verandert in een home theater geluidssysteem.

De externe USB-geluidskaart heeft een gebruiksvriendelijke volumeregelaar en twee externe
microfooningangen - een comfortabele oplossing voor elke audioapplicatie die hoogwaardig geluid met
meerdere ingangen vereist en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen en
opnemen of 48 KHz voor SPDIF ondersteunt.
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De externe audio-adapter is een uitermate geschikte oplossing voor home theater, gaming of
multimediapresentaties en is eenvoudig te installeren via plug-and-play onder Windows XP en Windows
Vista. De externe USB-geluidskaart is ontworpen als een duurzaam en betrouwbaar audiosysteem en
heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

NB: De SPDIF optische passthrough poort van de audioadapter ondersteunt 2-kanaals audio, deze poort ondersteunt niet 5.1

of 7.1 audio.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Voeg 7.1-audio toe aan een laptop of computersysteem met kleine
vormfactor zonder interne uitbreidingsmogelijkheden

• Vervang of upgrade de bestaande geïntegreerde audio op een laptop
of draagbare computer

• Sluit uw computer aan op een home theater receiver via de optische
S/PDIF-aansluiting

Features

• Uitgebreide 7.1-audiouitgangen via 3,5 mm mini-jacks
• Optische S/PDIF-ingang (pass-through) en -uitgang
• Twee microfooningangen
• Ingebouwde volumeknoppen
• Full-duplex opnemen en afspelen
• Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor

analoog afspelen en opnemen of 48 KHz voor SPDIF
• High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480

Mbit/s
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Warranty 2 Years

Hardware Chipsetcode C-Media - CM6206

Prestaties Audiospecificaties 8 16-bits DAC-kanalen (7.1 surround sound)

Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48
KHz voor analoog afspelen en opnemen of 48 KHz voor
SPDIF

3,5 mm uitgangconnectors voor Front, Surround, Rear,
Centre/bass

Connector(en) Externe poorten 2 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk

8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

Type connector(en) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista
(32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De SPDIF optische pass-through poort van de audioadapter
ondersteunt 2-kanaals audio, deze poort ondersteunt niet
5.1 of 7.1 audio

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Microfoon dempen

1 - Power/Activiteit

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

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

Vochtigheid 20% tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.4 in [60 mm]

Gewicht product 3.2 oz [90 g]

Hoogte product 1 in [25 mm]

Kleur Zilver

Lengte product 3.9 in [100 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 7.2 oz [204 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB Geluidskaart

1 - USB-kabel

1 - Installatie-CD

1 - Handleiding
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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