
Especificações
Nombre de producto SB2
Tipo Placa de som externa
Chip de som CM108B
Conector USB 2.0 (Plug tipo A)
Controle de volume 

Microfone mudo 

Voltagem de saída 1,0 V
Impedância 16 - 80 Ω
Potência máxima 50 mW
Relação de ruído (SNR) 93 dB
Distorção harmônica total (THD+N) 0,025 %
Resposta de frequência (ADC/DAC) 16 Bit / 48 kHz
Fonte de alimentação USB
Peso 20 g
Dimensões (C x L x A) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Sistemas operacionais suportados Windows, MacOS, Linux

Cabo e conectores
Interfaces 2x Plugues estéreos de  

3,5 mm
TRRS compatível (CTIA) 

Comprimento do cabo 15 cm
Conectores banhados a ouro 

Compatibilidade
PCs/Notebooks 

Propriedades de software
Equalizador 10 bandas
Modo surround Virtual som 7.1
Efeitos Surround 3

Código de barras
SB2 4044951034215

Conteúdo da embalagem
SB2, Manual

SB2
Com o SB2, tornamos nossa placa de som testada e confiável ainda  
melhor. A placa de som permite que os fones de ouvido sejam facilmente 
conectados a quase todos os computadores e laptops, e o software para 
download permite configurações pessoais para a experiência de áudio 
certa. Durante o jogo, os botões grandes tornam rápido e fácil ajustar o 
volume ou, se desejado, silenciar o microfone ou desligar o áudio do fone 
de ouvido. Tudo isso é complementado com uma conexão TRRS para o 
fone de ouvido.

Características

O ACE CARD PARA O FONE DE OUVIDO
Os botões grandes permitem uma operação fácil durante o jogo. Silenciar o 
microfone e regular o volume são muito fáceis de fazer. Além de uma porta de 
3,5 mm para o microfone, também há uma porta TRRS de 3,5 mm para fones 
de ouvido para fornecer uma ampla compatibilidade.     

INCLUI EQUALIZADOR DE 10 BANDAS
Usando o software que pode ser baixado do site da Sharkoon, o áudio pode 
ser adaptado ainda mais para se adequar aos requisitos pessoais de prazer 
auditivo. Além de poder usar um equalizador de 10 bandas, a experiência de 
audição pode ser ainda mais ampliada graças ao som virtual 7.1. 12 modos 
de equalizador predefinidos permitem a modificação fácil de acordo com os 
gêneros de som. Os ajustes pessoais de áudio também podem ser salvos e 
posteriormente selecionados conforme desejado. 


