Um upgrade instantâneo
para o seu headset

UPGRADE INSTANTÂNEO PARA
O SEU HEADSET

O Gaming DAC Pro S transforma magicamente headsets e fones de ouvido comuns em um sistema de som de
alto desempenho. Uma frequência de amostragem de alta resolução certificada com uma profundidade de
bits correspondentemente alta assegura uma transmissão de voz cristalina e um som envolvente com detalhes de tirar o fôlego. Sua alta relação sinal-ruído de 100 decibéis é excelente. Além disso, o Gaming DAC Pro
S além de ser extremamente compacto também pode ser convenientemente conectado, por meio de conectores USB e TRRS, a todos os sistemas de PC, consoles, headsets e fones de ouvido padrão.

AND PLAY
O Gaming DAC Pro S tem um formato compacto como uma unidade de USB comum e pode ser transportado
com a mesma facilidade para qualquer lugar. Ele pode ser conectado de forma discreta entre o PC e o fone de
ouvido enquanto, ao mesmo tempo, proporciona um aprimoramento significativo ao som.

BASE DE ALUMÍNIO

LED INDICADOR
DE FREQUÊNCIA
JACK STEREO DE 3,5 MM (TRRS)
PESO DE APENAS 8 GRAMAS

PEQUENO MAS POTENTE

2V

Com à alta tensão de saída de 2 volts, o Gaming DAC Pro S, tem capacidade de reserva suficiente para reproduzir a dinâmica completa do som que você mais precisa escutar durante os jogos, saiba sempre onde o seu
inimigo vai estar - Mesmo em fones mais simples como de 300 Ohm, o DAC Pro S vai fazer uma enorme
diferença para a sua experiência de som. . Com uma distorção harmônica total de (THD + N) de apenas
0,002%, o dispositivo atenderá aos requisitos mais exigentes.

COMPATÍVEL COM:

PC / Laptop
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone / Tablet*
(Android)

*Com adaptador OTG disponível separadamente

EXPERIÊNCIA GAMER AO MÁXIMO
A frequência de amostragem de alta resolução de 96 kilohertz permite que os detalhes acústicos sejam experimentados ao máximo. Se prepare para ter uma experiência audiófila completa. Ótimo para usar nos jogos
mais frenéticos, saiba de onde vem o seu inimigo, ouça com nitidez os sons do ambiente, e se comunique com
o seu time com a melhor transmissão de voz possível.

CERTIFICADO PARA
UMA EXPERIÊNCIA
DE ALTA RESOLUÇÃO
O Gaming DAC Pro S possui o certificado de acordo com os requisitos
da Japan Audio Society (JAS) para atributos de áudio modernos e de
alta resolução. Esta é a garantia de uma alta frequência de amostragem
e uma dinâmica sonora que atinge qualidade de estúdio.

Qualidade CD 16 bit / 44.1 kHz

Áudio de alta resolução 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR
SOM CLARO E NÍTIDO
O Gaming DAC Pro S fornece uma alternativa para placas de som. O ruído da fonte de alimentação é evitado
e um som cristalino é assegurado por uma excelente relação sinal / ruído de 100 decibéis.

ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Tipo:
Placa de som externa
 Chip de som:
BES3100 + MAX97220A
 Conector:
USB 2.0 (Plug tipo A)
 Voltagem de saída:
2V
 Impedância:
16 - 300 Ω
 Máx. Energia:
250 mW
 Relação sinal-ruído (SNR):
100 dB
 Distorção harmônica total (THD + N): 0,002 %
 Frequência de amostragem:
24 Bit / 96 kHz
 Alimentação:
USB
 Peso:
8g
 Dimensões (C x L x A):
42,0 x 17,3 x 9,7 mm
 Sistemas operacionais suportados: Windows, macOS,
Linux, Android

Cabo e conectores:
 Interfaces:
 Compatível com TRRS (CTIA):
 Conectores banhado a ouro:

3,5 mm TRRS



Compatibilidade:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:




Conteúdo da embalagem:
 Gaming DAC Pro S
 Manual
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