Kant-en-klare upgrade
voor je headset

KANT-EN-KLARE UPGRADE
VOOR JE HEADSET

De Gaming DAC Pro S verandert gewone headsets en hoofdtelefoons in krachtige geluidssystemen. Een
gecertificeerde hogeresolutie-bemonsteringsfrequentie met een overeenkomstige hoge bitdiepte zorgt voor
een kristalheldere spraakoverdracht en een meeslepend geluid met adembenemend gedifferentieerde details.
De hoge signaal-ruisverhouding van 100 decibel is uitstekend in zijn klasse. Bovendien is de Gaming DAC Pro
S niet alleen super compact, hij kan ook gemakkelijk met USB- en TRRS-pluggen worden aangesloten op alle
standaard pc-systemen, consoles, hoofdtelefoons en headsets.

-AND-PLAY
De Gaming DAC Pro S heeft het compacte formaat van een USB-stick en kan daardoor heel gemakkelijk
worden meegenomen. Hij kan onopvallend tussen de pc en hoofdtelefoon worden bevestigd en biedt tegelijkertijd een aanzienlijke verbetering van het geluid.

BEHUIZING VAN ALUMINIUM

STATUSLED VOOR
BEMONSTERINGSFREQUENTIE
3,5MM-STEREO JACK (TRRS)
MINIMAAL GEWICHT
VAN SLECHTS 8 GRAM

EEN LICHTGEWICHT MET KRACHT

2V

Door de hoge uitgangsspanning van 2 volt heeft de Gaming DAC Pro S voldoende reservecapaciteit om de
volledige dynamiek van het gamegeluid weer te geven - zonder dat er belangrijke details verloren gaan - ook
bij 300 ohm headsets. Met een total harmonic distortion (THD+N) van slechts 0,002 % voldoet het apparaat aan
de hoogste eisen.

COMPATIBEL MET:

Pc/laptop
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone/tablet*
(Android)

*Met apart verkrijgbare OTG-adapter

IMMERSIEF GAMEN
De hogeresolutie-bemonsteringsfrequentie van 96 kilohertz maakt het mogelijk om akoestische details ten
volle te ervaren. Naast een audiofiele luisterervaring wordt hierdoor ook het afzonderlijk en nauwkeurig
bepalen van de richting en afstand van omgevingsgeluiden mogelijk, evenals een heldere spraakoverdracht
tijdens het gamen.

GECERTIFICEERD VOOR
EEN HOGERESOLUTIEERVARING
De Gaming DAC Pro S is gecertificeerd volgens de eisen van de Japan
Audio Society (JAS) voor moderne en hogeresolutie-audioattributen.
Dit is de garantie voor een hoge bemonsteringsfrequentie en een
geluidsdynamiek die studiokwaliteit bereikt.

Cd-kwaliteit 16-bit / 44.1 kHz

Hogeresolutie-audio 24-bit / 96 kHz

100 dB

SNR
ONGESTOORD, DUIDELIJK GELUID
De Gaming DAC Pro S biedt een alternatief voor interne geluidskaarten. Lawaai van de voeding wordt vermeden
en een kristalhelder geluid wordt gegarandeerd door een uitstekende signaal-ruisverhouding van 100 decibel.

SPECIFICATIES
Algemeen:
 Type:
 Geluidskaart:
 Aansluiting:
 Uitgangsspanning:
 Impedantie:
 Max. vermogen:
 Signaal-ruisverhouding (SNR):
 Total harmonic distortion (THD+N):
 Bemonsteringsfrequentie:
 Max. lengte voeding:
 Gewicht:
 Afmetingen (L x B x H):
 Ondersteunde besturingssystemen:

Externe geluidskaart
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (type A-stekker)
2V
16 - 300 Ω
250 mW
100 dB
0,002 %
24 Bit / 96 kHz
USB
8g
42 x 17,3 x 9,7 mm
Windows, macOS,
Linux, Android

Kabel en aansluitingen:
 Interfaces:
 TRRS-compatibel (CTIA):
 Vergulde connectors:

3,5 mm TRRS



Compatibiliteit:
 Pc's/notebooks:
 PlayStation 4:




Inhoud verpakking:
 Gaming DAC Pro S
 Handleiding

www.sharkoon.com

