
SB2
Dzięki SB2 nasza wypróbowana i godna zaufania karta dźwiękowa 
stała się jeszcze lepsza. Karta dźwiękowa umożliwia łatwe podłączenie 
słuchawek do prawie każdego komputera i laptopa, a oprogramowanie 
do pobrania pozwala na osobiste ustawienia zapewniające odpowied-
nie wrażenia dźwiękowe. Podczas gry duże przyciski umożliwiają szybką 
i prostą regulację głośności lub, w razie potrzeby, wyciszenie mikrofonu 
lub wyłączenie dźwięku w słuchawkach. Wszystko to jest uzupełnione 
złączem TRRS dla zestawu słuchawkowego.

Cechy

ACE CARD DO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
Duże przyciski umożliwiają łatwą obsługę podczas grania. Wyciszenie mikro-
fonu i regulacja głośności są bardzo proste. Oprócz portu 3,5 mm dla mikro-
fonu dostępny jest również port TRRS 3,5 mm dla zestawów słuchawkowych, 
aby zapewnić szeroką kompatybilność.      

ZAWIERA 10-PASMOWY EQUALIZER
Korzystając z oprogramowania, które można pobrać ze strony internetowej 
Sharkoon, dźwięk można jeszcze bardziej dostosować do osobistych wyma-
gań dotyczących przyjemności słuchania. Oprócz możliwości korzystania z 
10-pasmowego korektora, wrażenia słuchowe można dodatkowo poszerzyć 
dzięki wirtualnemu dźwiękowi 7.1. 12 wstępnie ustawionych trybów equa-
lizera umożliwia łatwą modyfikację zgodnie z gatunkami dźwięku. Można 
również zapisać osobiste ustawienia audio, a następnie wybrać je w razie 
potrzeby. 

Specyfikacja
Nazwa Produktu SB2
Typ External Sound Card
Chipset CM108B
Podłączenie USB 2.0 (Typ A Plug)
Regulacja głośności 

Wyciszenie mikrofonu 

Napięcie wyjściowe 1,0 V
Impedancja 16 - 80 Ω
Maks. moc 50 mW
Stosunek sygnału do szumu (SNR) 93 dB
Całkowite zniekształcenia  
harmoniczne (THD+N)

 
0,025 %

Częstotliwość próbkowania (ADC/DAC) 16 Bit / 48 kHz
Zasilacz USB
Waga 20 g
Wymiary (dł. x sz. x w.) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows, MacOS, Linux

Kable i podłączenia
Interfejsy 2x Wtyczki stereo 3,5 mm
Kompatybilność z TRRS 4-Pin (CTIA) 

Długość kabla 15 cm
Pozłacane styki 

Kompatybilność
PC/Laptopy 

Właściwości oprogramowania
Equalizer 10-pasmowy
Tryb Surround Wirtualny dźwięk 7.1
Efekty surround 3

Kod kreskowy
SB2 4044951034215

Opakowanie zawiera
SB2, Instrukcja


