Card âm thanh rời

Nâng cấp thông minh dành cho tai nghe

Bộ cân bằng âm thanh

Giắc Microphone 3.5 mm (TRS)

Giắc âm thanh nổi hoặc TRRS 3.5 mm

Giắc USB mạ vàng

Sản phẩm SB1 của Sharkoon là một chiếc Card âm thanh rời với kết nối USB, có thể nhanh chóng chuyển một
chiếc tai nghe thường với những giắc kết nối 3.5 mm trở thành một chiếc tai nghe kết nối USB. Bởi sự nhỏ gọn
của mình, bạn có thể cất SB1 vào túi và mang đi bất cứ đâu, sử dụng với bất kỳ thiết bị nào có kết nối USB. Các
nút tăng giảm âm lượng được thiết kế dạng lớn để dễ dàng sử dụng và nó hoàn toàn độc lập với chức năng điều
chỉnh âm lượng trên PC. Chiếc microphone của bạn cũng có thể tắt được bằng SB1 bất cứ khi nào bạn cần. Và bạn
có thể hoàn toàn làm chủ âm thanh yêu thích của mình, thông qua một nút bấm trên bộ cân bằng âm thanh đã
được tích hợp. SB1 có thể đảm nhiệm toàn bộ các chức năng trên mà không cần bất cứ driver nào, và có thể hoạt
động trên Windows, Linux, Mac OS và PlayStation 4.

Đồng hành tác chiến:
Bộ cân bằng âm thanh
và Hiệu ứng âm thanh vòm
Bộ cân bằn
âm thanha
Phần mềm
Download tại:
www.sharkoon.com

Bộ cân bằng âm thanh có sẵn 8 thiết lập mặc định để thay đổi âm thanh của tai nghe. Bạn có thể lựa chọn thông
qua một nút bấm duy nhất. Bạn cũng có thể khiến cho âm thanh trở nên chuyên nghiệp hơn thông qua một phần
mềm ưu việt, có thể hoạt động trên mọi hệ điều hành Window, thân thiện với người dùng, cung cấp những hiệu
ứng giả lập âm thanh vòm được tối ưu cho việc chơi game, xem phim và nghe nhạc.

Thông số kỹ thuật
Cáp và giắc kết nối:

Thông tin cơ bản:
 Loại hình

Card âm thanh rời

 Giao thức

2x giắc âm thanh nổi 3.5 mm

 Chip âm thanh

SSS1629

 Tương thích TRRS (CTIA)



 Giắc kết nối

USB

 Chiều dài dây cáp

15 cm

 Tăng giảm âm lượng



 Giắc USB mạ vàng



 Tắt Microphone



 Bộ cân bằng âm thanh

8 thiết lập

 Hiệu ứng âm thanh vòm*

Off, Music, Gaming, Movie

 PCs/Notebooks



 Bộ nguồn

USB

 Playstation 4



 Trọng lượng

20 g

 Kích thước (L x W x H)

60 x 25 x 11 mm

 Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 7/8/10,
MacOS, Linux

Khả năng tương thích:

* Thông qua phần mềm được cài đặt trên Window

Gói bán lẻ

 Kích thước (L x W x H):
87 x 30 x 106 mm
 Trọng lượng: 42 g

Gói sản phẩm bao gồm
 SB1
 Hướng dẫn sử dụng

Lô hàng

 Đơn vị đóng gói: 40
 Kích thước (L x W x H): 
330 x 230 x 200 mm
 Trọng lượng: 2.45 kg
 Thuế quan số: 85444290
 Sản xuất tại: Trung Quốc

SB1

www.sharkoon.com

