


De Mobile DAC doet zijn naam eer aan: met zijn ultracompacte 
vorm past hij in elke zak en kan hij gemakkelijk via USB-C worden 
aangesloten. Eenmaal met een TRRS-stekker aangesloten op 
geschikte uitvoerapparaten is hij klaar voor gebruik. De Mobile 
DAC is compatibel met gangbare Android-smartphones en 
-tablets, en de bewust extra kort gehouden kabel houdt het appa-
raat compact en handig in gebruik.

De Mobile DAC, met zijn praktische formaat en USB-C-connector, is een geluidskaart speciaal ontworpen voor 
mobiele apparaten. Behalve een hogeresolutie-audioversterking voor headsets en hoofdtelefoons met een 
TRRS-aansluiting, zal de kwaliteitsmicrofooningang ook podcasters, streamers en iedereen die van een helde-
re spraakopname houdt, aanspreken. Daarnaast is de Mobile DAC uitgerust met een hardware-equalizer, 
waarmee soundtracks met één druk op de knop naar eigen smaak kunnen worden aangepast.

UITSTEKENDE MOBILITEIT MET USB-C

USB-C



Met de praktische Mobile DAC heb je niet alleen een krachtige hoofdtele-
foonversterker op zak, ook podcasts, telefoongesprekken en voicechats 
profiteren allemaal van de hoogwaardige ‘On-the-Go’-microfooningang.

COMPATIBEL MET:

PS4
(Met apart 

verkrijgbare OTG-adapter)

IN DE LUCHT, OVERAL

Smartphones/tablets
(Android)

Pc's/notebooks 
(Windows, macOS)



Met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz bij 24-bit en een uitstekende 
signaal-ruisverhouding van 100 decibel levert de Mobile DAC een adem-
benemende audio-ervaring bevestigd door de Japan Audio Society (JAS).

GECERTIFICEERDE 
AUDIO-ERVARING MET 
EEN HOGE RESOLUTIE

Cd-kwaliteit 16-bit / 44,1 kHz

Hi-res audio 24-bit / 96 kHz



De Mobile DAC 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.

HANDIGE EXTRA’S 
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Modus 1 Modus 2 Modus 3 Modus 4

 Bediening 
in snoer

knop
Equalizer-



SPECIFICATIES
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Algemeen:
 Type: Externe geluidskaart
 Aansluiting: USB-C
 Volumeregeling: 
 Hardware-equalizer: 3 voorinstellingen
 Uitgangsspanning: 1,0 V
 Impedantie: 16 - 250 Ω
 Max. vermogen: 100 mW 
 Signaal-ruisverhouding (SNR): 100 dB
 Total harmonic distortion (THD+N): 0,003 %
 Bemonsteringsfrequentie: 24-bit / 96 kHz
 Stroomvoorziening: USB-C
 Gewicht: 5 g
 Afmetingen (L x B x H): 30 x 14 x 7 mm
 Ondersteunde Android, Windows, 
  besturingssystemen: macOS 

Kabel en aansluitingen:
 Interfaces: 3,5 mm TRRS
 TRRS-compatibel: 
 Kabellengte: 9 cm

Compatibiliteit:
 Pc's/notebooks: 
 PlayStation 4: *

Inhoud verpakking:
 Mobile DAC
 Handleiding
 Veiligheidsinstructies

* Adapter benodigd


