External Sound Card

Mądry upgrade do słuchawek

Sprzętowy Equalizer

3.5mm jack wtyczka (TRS)

Wyjście słuchawkowe 3.5mm lub TRRS 4-pin

Pozłacane kontakty

SB1 od niemieckiej firmy Sharkoon to zewnętrzna karta muzyczna podłączana na USB. Można do niej podłączyć mikrofon, słuchawki oraz także słuchawki z mikrofonem na kablu TRRS, czyli takie które podłączamy do smartfona czy tabletu.
Dzięki niewielkim rozmiarom kartę muzyczną SB1 można nosić w łatwy sposób ze sobą, na co na pewno zwrócą u wagę
użytkownicy laptopów, którzy są często skazani na zawodną i kiepską wbudowaną kartę muzyczną. Za pomocą dużych
przycisków na karcie SB1 można w łatwy sposób regulować ustawienia muzyki, a mikrofon w razie potrzeby może być
bardzo szybko wyciszony. Karta dźwiękowa Sharkoon SB1 ma wbudowany equalizer sprzętowy, więc możemy ustawić
inne tony do różnych rodzajów muzyki której słuchamy czy nawet do różnych gier, aby lepiej słyszeć odgłosy idących
przeciwników. Ustawienia te w prosty sposób można skonfigurować w oprogramowaniu i następnie zmieniać za pomocą
jednego szybkiego przycisku na karcie. Do tego karta SB1 nie wymaga dodatkowych sterowników jak inne karty, które
często powodują powolną pracę komputera. Całość działa bez problemu pod Window, Linux, Mac OS oraz z konsolą
PlayStation 4.

Wbudowany Sprzętowy
Equalizer oraz Efekty Surround

Hardware
Equalizer
Software
Ściągnij na:
www.sharkoon.com

Sprzętowy equalizer ma osiem różnych ustawień dźwiękowych dla różnych rodzajów muzyki lub gier. Całość można
łatwo zmieniać za pomocą przycisku na karcie oraz nawet ustawiać wirtualny tryb przestrzenny. Dla osób chcących bardziej pozmieniać te wartości pod różne gry, aby lepiej słyszeć przeciwnika jest dostępne specjalne oprogramowanie pod
Windows dające także możliwości ustawiania wirtualnych efektów dla filmów, muzyki czy właśnie w grach.

Specyfikacja
Kable i podłączenia:

Ogólne:
 Typ

Zewnętrzna Karta Muzyczna

 Interfejs

2x 3.5 mm stereo jacki

 Chipset

SSS1629



 Kabel podłączeniowy

USB

 Kompatybilność z TRRS 4-pin
(słuchawki i mikrofon na 1 kablu)

 Regulacja głośności



 Długość kabla

15 cm

 Wyciszenie mikrofonu



 Pozłacane styki USB



 Sprzętowy Equalizer

8 ustawień

 Efekty Surround*

Wyłączone, Muzyka,
Granie, Film

 Zasilanie

USB

 Waga

20 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.)

60 x 25 x 11 mm

 Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 7/8/10,
MacOS, Linux

Kompatybilność:
 PC/Laptopy



 PlayStation 4



* Tylko z zainstalowanym oprogramowaniem pod Windows

Opakowanie detaliczne
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
87 x 30 x 106 mm
 Waga: 42 g

Opakowanie zawiera
 SB1
 Instrukcję

Instrukcję

 Ilość w boksie: 40
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
330 x 230 x 200 mm
 Waga: 2.45 kg
 Taryfa celna numer: 85444290
 CWyprodukowano w: Chinach

SB1

www.sharkoon.com

