


Com sua forma ultracompacta, o Mobile DAC PD cabe em qual-
quer bolso. Tanto headsets como fones de ouvido que usam plugs 
TRRS e é convenientemente conectado via dispositivo USB-C ao 
dispositivo móvel. O Mobile DAC PD é compatível com smartpho-
nes androids e tablets.

Para ser usado em qualquer lugar, ouvir música com a melhor performance agora não é problema: A Sharkoon 
apresenta o ultracompacto Mobile DAC PD. Com este conversor digital analógico você pode desfrutar de 
reprodução e amplificação de alta resolução com headsets e fones de ouvido comuns que possuem uma 
conexão TRRS. A conexão USB-C integrada ao Power Delivery também permite que o dispositivo móvel 
(smartphone, tablet, etc.) seja carregado enquanto estiver em uso. Podcasters e streamers se beneficiarão da 
entrada de microfone de alta qualidade que fornece uma gravação de voz muito mais cristalina. E com o equa-
lizador de hardware, o mix de som linear pode ser modificado de acordo com o gosto pessoal, apenas com o 
toque de um botão.

A ENTRADA USB-C PARA 
FAZER VOCÊ IR PARA ONDE QUISER 



Além de uma porta TRRS e um plugue USB-C para conexão com dispositivos móveis, o Mobile DAC PD possui 
uma porta USB-C para Power Delivery . Com isso, o dispositivo móvel conectado pode ser carregado com até 
60 watts e, ao mesmo tempo, ser usado para reprodução de música. Assim, o trabalho descontraído no laptop, 
tablet ou MacBook é garantido a qualquer hora e em qualquer lugar.

ALTA RESOLUÇÃO DE SOM ENQUANTO 
CARREGA O SEU DISPOSITIVO



Com o Mobile DAC PD, você não apenas possui um amplificador de fone de ouvido de alto desempenho no seu 
bolso, o desempenho fornecido para o microfone vai melhorar suas chamadas de voz, telefonemas com uma 
entrada de microfone de alta qualidade "On-The-Go".

COMPATÍVEL COM:

PS4
(Com adaptador OTG 

disponível separadamente)

PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR

Smartphone / Tablet
(Android)

PC / Notebook 
(Windows, macOS)



Com uma frequência de amostragem de 96 kHz a 24 bits e uma excelente 
relação entre sinal/ruído de 100 decibéis, o Mobile DAC PD oferece uma 
experiência de áudio de tirar o fôlego, confirmada pela Japan Audio 
Society (JAS).

CERTIFICADO DE 
EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO 
DE ALTA RESOLUÇÃO

CD-Qualidade 16 bit / 44,1 kHz

Áudio de alta resolução 24 bit / 96 kHz



O Mobile DAC PD é compatível com controles comuns de fones de ouvido e é também equipado com um 
equalizador de hardware. A saída de áudio pode ser configurada facilmente de acordo com a preferência de 
cada um. Uma escolha de predefinições tradicionais está ao seu alcance com graves enfatizados, agudos 
enfatizados ou uma predefinição com a qual os graves e agudos são aprimorados.

CONFIGURAÇÕES ÚTEIS COM O 
PRESSIONAMENTO DE APENAS UM BOTÃO

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

Inline 
Controle 

equalizador
Botão do 



ESPECIFICAÇÕES

www.sharkoon.com

Geral:
 Tipo: Placa de som externa
 Conectando: USB-C
 Controle de volume: 
 Equalizador de hardware: 3 predefinições
 Voltagem de saída: 1,0 V
 Impedância: 16 - 250 Ω
 Potência máxima: 100 mW 
 Relação de ruído (SNR): 100 dB
 Distorção harmônica total (THD+N): 0,003 %
 Resposta de frequência: 24 Bit / 96 kHz
 Fonte de alimentação: USB-C
 Peso: 6 g
 Dimensões (C x L x A): 31 x 27 x 11 mm
 Sistemas operacionais  Android, Windows, 
  suportados: macOS 

Cabo e conectores:
 Interfaces: 3,5 mm TRRS
 TRRS compatível (CTIA): 

Compatibilidade:
 PCs/Notebooks: 
 PlayStation 4: *

Conteúdo da embalagem:
 Mobile DAC PD
 Manual
 Instruções de segurança

* Necessário um adaptador


