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Gaming DAC Pro S zamienia zwykłe zestawy stereo i słuchawki w wysokiej jakości systemy dźwiękowe. Certyfikowana
częstotliwość próbkowania o wysokiej rozdzielczości z odpowiednio dużą głębią bitową zapewnia krystalicznie czystą
transmisję głosu i wciągający dźwięk z zapierającymi dech w piersiach szczegółami. Jego olbrzymi stosunek sygnału do
szumu wynoszący 100 decybeli jest wyjątkowy w swojej klasie. Ponadto Gaming DAC Pro S jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale może być także wygodnie podłączony za pomocą wtyczek USB i TRRS do wszystkich standardowych
systemów PC, konsol, słuchawek i zestawów słuchawkowych.

AND PLAY
Gaming DAC Pro S jest wielkości pendrive’a, wiec można to nosić ze sobą wszędzie Jest niepostrzeżenie podłączany między
komputerem, a zestawem słuchawkowym, jednocześnie gwarantując znaczne wzmocnienie dźwięku.

ALUMINIOWA OBUDOWA

STATUS LED DLA
CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA
3.5 MM STEREO JACK (TRRS)
MINIMALNA WAGA
TYLKO 8 GRAMÓW

LEKKA WAGA Z MOCĄ

2V

Ze względu na wysokie napięcie wyjściowe 2 V, Gaming DAC Pro S ma wystarczającą pojemność rezerwową, aby
odtworzyć pełną dynamikę dźwięku w grach - bez utraty ważnych szczegółów - również na zestawach słuchawkowych
300 Ohm. Przy całkowitym zniekształceniu harmonicznym (THD+N) wynoszącym tylko 0,002% urządzenie spełni
najbardziej rygorystyczne wymagania.

KOMPATYBILNY Z:

PC / Laptop
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone / Tablet*
(Android)

*Z oddzielnie dostępnym adapterem OTG

WCIĄGAJĄCY GAMING
Częstotliwość próbkowania o nie małej rozdzielczości 96 kHz przy 24 bitach i silna moc wyjściowa 2 woltów pozwalają w pełni
doświadczyć szczegółów dźwiękowych. Oprócz wrażenia słuchowego dla pasjonatów muzyki, ta wydajność umożliwia także
zróżnicowane i dokładne określenie kierunku i odległości dźwięków otoczenia, jak również wyraźną transmisję głosu w grach.

CERTYFIKAT DO
DOŚWIADCZANIA
WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI
Gaming DAC Pro S jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami Japan Audio
Society (JAS) dla nowoczesnych i wysokiej rozdzielczości atrybutów audio. To
gwarancja wysokiej częstotliwości próbkowania i dynamiki dźwięku, która
osiąga studyjną jakość.
CD Quality 16 bit / 44.1 kHz

High Resolution Audio 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR
NIEZAKŁÓCONY, CZYSTY DŹWIĘK
Gaming DAC Pro S stanowi alternatywę dla rodzimych kart dźwiękowych. Uniknięto hałasu z zasilacza, a niezwykły
stosunek sygnału do szumu wynoszący 100 decybeli zapewnia krystalicznie czysty dźwięk.

SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Typ:
 Chipset:
 Podłączenie:
 Napięcie wyjściowe:
 Impedancja:
 Maks. moc:
 Stosunek sygnału do szumu (SNR):
 Całkowite zniekształcenia
harmoniczne (THD+N):
 Częstotliwość próbkowania:
 Zasilanie:
 Waga:
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
 Obsługiwane systemy operacyjne:

Zewnętrzna karta dźwiękowa
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (Wtyczka typu A)
2,0 V
16 - 300 Ω
250 mW
100 dB
0,002 %
24 Bit / 96 kHz
USB
8g
42,0 x 17,3 x 9,7 mm
Windows, macOS,
Linux, Android

Kable i podłączenia:
 Interfejsy:
 Kompatybilność z TRRS 4-Pin:
 Pozłacane styki:

3,5 mm TRRS



Kompatybilność:
 PC/Laptopy:
 PlayStation 4:




Opakowanie zawiera:
 Gaming DAC Pro S
 Instrukcję
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