Instant Upgrade for your Headset

NÂNG CẤP TỨC THÌ
CHIẾC TAI NGHE CỦA BẠN

Gaming DAC Pro S có thể biến những chiếc tai nghe thông thường thành một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
Tần số lấy mẫu với độ phân giải cao đã được chứng nhận, cùng với độ sâu bit tương ứng cao, đảm bảo cho việc
truyền tải tiếng nói rõ ràng cùng âm thanh sống động với những chi tiết khác biệt và ấn tượng. Tỷ lệ tín hiệu trên
tạp âm cao, khoảng 100 decibel, nổi bật nhất trong những sản phẩm cùng loại. Ngoài ra, Gaming DAC Pro S không
những nhỏ gọn mà còn có thể dễ dàng kết nối mọi máy PC tiêu chuẩn, máy console với các loại tai nghe, thông
qua cổng USB cùng giắc TRRS.

& PLAY
Gaming DAC Pro S có thiết kế như một chiếc ổ USB thông thường, giúp bạn thuận tiện mang theo bên mình và
sử dụng bất cứ lúc nào. Có thể kết nối dễ dàng giữa PC và tai nghe, đồng thời nâng cao chất lượng âm thanh.

VỎ NHÔM

LED TRẠNG THÁI
TẦN SỐ LẤY MẪU
GIẮC ÂM THANH NỔI
3.5 MM (TRRS)
TRỌNG LƯỢNG
CHỈ 8 GRAM

SỨC MẠNH TRONG
MỘT THÂN HÌNH NHỎ BÉ

2V

Với điện áp đầu ra 2 volt, Gaming DAC hoàn toàn có đủ năng lượng để tái tạo toàn bộ âm thanh khi chơi game,
không làm mất đi những chi tiết âm thanh quan trọng. Với tổng độ méo sóng hài (THD + N) chỉ 0,002%, thiết bị
sẽ đáp ứng chính xác nhất các tiêu chí âm thanh.

TƯƠNG THÍCH VỚI:

PC / Laptop
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone /
Máy tính bảng*
(Android)
*Với bộ chuyển OTG riêng biệt

HÒA MÌNH VÀO CUỘC CHƠI
Tần số lấy mẫu với độ phân giải cao: 96 kHz tại 24 bit, và công suất đầu ra 2 vôn, cho phép bạn trải nghiệm đầy đủ
các chi tiết âm thanh. Ngoài trải nghiệm audiophile, thiết bị còn cho chép xác định chính xác về hướng và khoảng
cách của các âm thanh cũng như giọng nói trong môi trường gaming.

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHO
TRẢI NGHIỆM ÂM THANH
CHUYÊN NGHIỆP
Gaming DAC Pro S đã được chứng nhận theo yêu cầu của Hiệp hội âm
thanh Nhật Bản (JAS) cho chất lượng âm thanh hiện đại và chuyên nghiệp.
Một sự đảm bảo về tần suất lấy mẫu cao và âm thanh động có chất lượng
phòng thu.

CD Quality 16 bit / 44.1 kHz

High Resolution Audio 24 bit / 96 kHz

100dB
ÂM THANH RÕ RÀNG
VÀ KHÔNG BỊ XÁO TRỘN

SNR

Gaming DAC Pro S cung cấp giải pháp thay thế cho card âm thanh gốc. Tiếng ồn từ nguồn cung cấp được loại bỏ
và âm thanh rõ nét được đảm bảo bởi tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm tuyệt vời là 100 decibel.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Loại hình:
 Chip âm thanh:
 Giắc kết nối:
 Điện áp đầu ra:
 Trở kháng:
 Công suất tối đa:
 Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR):
 Tổng méo hài hòa (THD+N):
 Tần suất lấy mẫu:
 Nguồn:
 Trọng lượng:
 Kích thước (L x W x H):
 Hệ điều hành được hỗ trợ:

Soundcard rời
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (Type A Plug)
2.0 V
16 - 300 Ω
250 mW
100 dB
0.002 %
24 Bit / 96 kHz
USB
8g
42.0 x 17.3 x 9.7 mm
Windows, macOS,
Linux, Android

Dây cáp và giắc kết nối:
 Giao diện:
 Tương thích TRRS (CTIA):
 Giắc kết nối mạ vàng:

3.5 mm TRRS



Tính tương thích:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:




Gói sản phẩm bao gồm:
 Gaming DAC Pro S
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com

