
Instant Upgrade for your Headset



Gaming DAC Pro S mengubah headset dan headphone biasa menjadi sistem suara berperforma tinggi. Freku-
ensi sampling resolusi tinggi yang disertifikasi dengan kedalaman bit yang tinggi memastikan transmisi suara 
sejernih kristal dan suara imersif dengan detail yang sangat berbeda. Rasio sinyal-ke-suara 100 desibel yang 
tinggi juga luar biasa di kelasnya. Selain itu, Gaming DAC Pro S tidak hanya super kompak tetapi juga dapat 
dihubungkan dengan mudah melalui colokan USB dan TRRS, ke semua sistem PC standar, konsol, headphone 
dan headset.

PENINGKATAN INSTAN 
UNTUK HEADSET ANDA



Gaming DAC Pro S memiliki format yang kompak dari USB flash drive yang umum dan dapat dibawa dengan 
mudah. Juga dapat dicolok diantara PC dan headset, dan pada saat yang sama, memberikan peningkatan 
yang signifikan pada suara. 

CASING ALUMINIUM

STATUS LED UNTUK
FREKUENSI SAMPLING

3.5 MM STEREO JACK (TRRS)

BERAT MINIMAL 
HANYA 8 GRAM

DAN PLAY



Berkat tegangan output tinggi 2 volt, Gaming DAC Pro S memiliki kapasitas cadangan yang cukup untuk men-
geluarkan suara game dengan dinamika penuh - tanpa kehilangan detail penting - juga pada 300 headset Ohm. 
Dengan total distorsi harmonik (THD+N) hanya 0,002%, perangkat akan memenuhi persyaratan yang paling 
menuntut.

RINGAN DAN BERDAYA

2 V

KOMPATIBEL DENGAN:

PC / Laptop 
(Windows, macOS)

Smartphone / Tablet*
(Android)

PS4

*Dengan adaptor OTG yang 
  tersedia secara terpisah



Frekuensi sampling resolusi tinggi 96 kilohertz memungkinkan detail akustik untuk dialami secara penuh. 
Selain pengalaman mendengarkan audiophile, kinerja ini juga memungkinkan penentuan arah yang berbeda 
dan akurat, serta jarak suara ambien dan transmisi suara yang jernih dalam gaming. 

GAMING YANG IMERSIF



Gaming DAC Pro S memberikan alternatif untuk suara kartu asli. Kebisingan dari catu daya terhindari dan 
suara sejernih kristal dipastikan dengan baik oleh rasio sinyal-ke-suara sebesar 100 desibel.

SUARA YANG JERNIH, TIDAK TERGANGGU

Kualitas CD 16 bit / 44.1 kHz

Audio Resolusi Tinggi 24 bit / 96 kHz

Gaming DAC Pro S disertifikasi sesuai dengan persyaratan Japan Audio 
Society (JAS) untuk atribut audio yang moderen dan beresolusi tinggi. 
Ini menjaminkan frekuensi sampling yang tinggi dan suara dinamis yang 
mencapai kualitas studio.

BERSERTIFIKAT UNTUK 
PENGALAMAN 
BERESOLUSI TINGGI

100dB
SNR



SPESIFIKASI

www.sharkoon.com

Umum:
 Tipe: Kartu Suara Eksternal
 Cip Suara: BES3100 + MAX97220A
 Konektor: USB 2.0 (Colokan Tipe A)
 Pengeluaran tegangan: 2.0 V
 Impedansi: 16 - 300 Ω
 Maks. Daya: 250 mW 
 Signal-to-Noise Ratio (SNR): 100 dB
 Tingkat Distorsi Harmonisa (THD+N): 0.002 %
 Frekuensi Sampling: 24 Bit / 96 kHz
 Catu Daya: USB
 Berat: 8 g
 Dimensi (P x L x T): 42.0 x 17.3 x 9.7 mm
 Didukung Sistem Operasi: Windows, macOS, 
   Linux, Android

Kabel dan Konektor:
 Antarmuka: 3.5 mm TRRS
 Kompatibel dengan TRSS (CTIA): 
 Konektor Lapisan-Emas: 

Kompatibilitas:
 PCs/Notebooks: 
 PlayStation 4: 

Konten Kemasan:
 Gaming DAC Pro S
 Manual


