
SB2
Met de SB2 hebben we onze vertrouwde geluidskaart nog beter gemaakt. 
Met de geluidskaart kun je koptelefoons makkelijk aansluiten op bijna 
elke computer en laptop, en met de downloadbare software kun je perso-
onlijke instellingen maken voor de juiste audio-ervaring.  Tijdens de game 
kun je met de grote knoppen makkelijk en snel het volume aanpassen of, 
indien gewenst, de microfoon dempen of het geluid van de hoofdtelefoon 
uitschakelen. Naast dit alles is er ook nog een TRRS-aansluiting voor de 
headset. 

Specificaties

DE TROEFKAART VOOR DE HEADSET
De grote knoppen zorgen voor een makkelijke bediening tijdens het gamen. 
Het is heel makkelijk om de microfoon te dempen en het volume te regelen. 
Naast de poort van 3,5 mm voor de microfoon is er een TRRS-poort van 3,5 mm 
die zorgt voor een uitgebreide compatibiliteit.      

INCLUSIEF 10-BANDS EQUALIZER
Met de software die kan worden gedownload van de Sharkoon-website kan 
de audio voor het luistergenot nog verder worden aangepast aan de perso-
onlijke wensen. Naast de mogelijkheid om een 10-bands equalizer te gebru-
iken, kan de luisterervaring nog meer worden verbeterd dankzij het virtuele 
7.1-geluid. 12 vooringestelde equalizerstanden maken makkelijke aanpas-
singen naar geluidgenres mogelijk. Persoonlijke audio-aanpassingen kun-
nen ook worden opgeslagen en indien gewenst later worden geselecteerd. 

Eigenschappen
Productnaam SB2
Type Externe geluidskaart
Geluidskaart CM108B
Aansluiting USB 2.0 Type-A stekker)
Volumeregeling 

Mute-functie microfoon 

Uitgangsspanning 1,0 V
Impedantie 16 - 80 Ω
Max. vermogen 50 mW
Signaal-ruisverhouding (SNR) 93 dB
Total harmonic distortion (THD+N) 0,025 %
Bemonsteringsfrequentie (ADC/DAC) 16 Bit / 48 kHz
Stroomvoorziening USB
Gewicht 20 g
Afmetingen (L x B x H) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Ondersteunde besturingssystemen Windows, MacOS, Linux

Kabel en aansluitingen
Interfaces 2x 3,5mm-stereostekkers
TRRS compatível (CTIA) 

Comprimento do cabo 15 cm
Conectores banhados a ouro 

Compatibiliteit
PC‘s/notebooks 

Eigenschappen software
Equalizer 10-bands
Surround-modus Virtueel 7.1 geluid
Surroundeffecten 3

EAN-code
SB2 4044951034215

Inhoud verpakking
SB2, Handleiding


