
 Delock Przenośny wzmacniacz Stereo Headphone Amplifier z
podwójnym wyjściem i tubo basem
  Opis
 

Wzmacniacz słuchawkowy Delock jest przeznaczony dla
wszystkich entuzjastów radia. Zapewnia pięciokrotnie
większą moc wyjściową analogowego sygnału audio. 3
różne poziomy basów można wybrać na wbudowanym
wybieraku. Dwa gniazda jack 3,5 mm pozwalają na
przyłączenie dwu par słuchawek.

Zapas mocy na drogę
Zintegrowana bateria ładowana nie jest dodatkowym
obciążeniem źródła audio jakim może być smartfon albo
tablet. W pełni naładowana bateria wystarcza na 8 godzin
odtwarzania.
 

 

 Specyfikacja
 

• Złącze:
  Wejście:
    1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
    1 x port ładowania USB Typ Micro-B żeńskie
  Wyjście:
    2 x 4-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
• Działa ze słuchawkami Apple, Samsung i innymi; obsługuje sterowanie kablowe
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz +/- 1,0 dB
• Stosunek sygnału do szumu (SNR): > 90 dB
• Obsługuje słuchawki o impedancji 16 - 100 ohm
• Suwak do nastawy poziomu turbo bass
• Włączanie i ustawianie siły dźwięku razem
• Kontrolka LED stanu baterii
• Akumulator: Bateria Li-Polymer 200 mAh, (ok. 8 godzin odtwarzania)
• Kolor: czarny
• Wymiary (DxSxW): ok. 57 x 45 x 16 mm
 

 Zawartość opakowania
 

• Przenośny wzmacniacz słuchawkowy
• Kabel z wtyczkami stereo
• Instrukcja obsługi
    

  Numer artykułu 64056
 

EAN: 4043619640560
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
 

 

  Zdjęcia
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  General  
  Wskaźnik LED: Power  
  Interface  
  Wyjście: 2 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse  
  Wejście: 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)

 

  Physical characteristics  
  Obudowa kolor: czarny  
  Materiał obudowy: Plastic  
  Długość: 57 mm  
  Width: 45 mm  
  Height: 16 mm  
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