MOBILITAS KELAS TINGGI DENGAN USB-C
Untuk semua yang selalu bergerak dan ingin membenamkan diri nya dalam musik kemanapun mereka pergi:
Sharkoon menghadirkan Mobile DAC PD yang sangat kompak. Dengan konverter digital ke analog, anda dapat
menikmati pemutaran resolusi tinggi dan amplifikasi dengan headset dan headphone yang memilki koneksi
TRRS. Koneksi USB-C yang terintegrasi dengan Power Delivery juga memungkinkan perangkat seluler (smartphone, tablet, dll.) untuk diisi saat sedang digunakan. Podcaster dan streamer akan bermanfaat dari pemasukan mikrofon berkualitas tinggi yang menyediakan rekaman suara yang jernih, Dengan equalizer perangkat
keras, campuran suara linier juga dapat dimodifikasi sesuai dengan selera pribadi, hanya dengan satu sentuhan tombol.

Dengan bentuknya yang sangat ringkas, Mobile DAC PD akan
masuk dalam saku apa pun, juga beroperasi dengan headphone
dan headset yang sesuai dengan menggunakan colokan TRRS dan
terhubung dengan mudah melalui USB-C ke perangkat seluler.
Mobile DAC PD juga kompatibel untuk smartphone dan tablet
Android umum.

SUARA LENGKAP, BATERAI LENGKAP
Selain dari port TRRS dan colokan USB-C untuk koneksi ke perangkat seluler, Mobile DAC PD memiliki port
USB-C untuk Power Delivery. Dengan menggunakan ini, perangkat seluler yang terhubung dapat diisi hingga
60 watt, pada saat yang sama digunakan untuk pemutaran musik. Perkerjaan yang santai di laptop, tablet atau
MacBook dipastikan kapanpun dan dimanapun.

HINGGA 60 WATTS

KOMPATIBEL DENGAN:

Smartphone / Tablet
(Android)

PS4
(Dengan adaptor OTG yang
tersedia secara terpisah)

PC / Laptop
(Windows, macOS)

BERLANGSUNG, DIMANAPUN
Dengan Mobile DAC PD yang praktis, anda tidak hanya memiliki penguat headphone berkinerja tinggi di saku
anda, tetapi juga podcast, telepon dan obrolan suara yang mendapat keuntungan dari input mikrofon
"On-The-Go" berkualitas tinggi.

BERSERTIFIKAT
PENGALAMAN AUDIO
RESOLUSI TINGGI
Dengan frekuensi sampling 96 kHz pada 24 bit dan signal-to-noise ratio
100 desibel yang unggul, Mobile DAC PD menghadirkan pengalaman
audio yang menakjubkan. Ini telah dikonfirmasi oleh Japan Audio Society
(JAS).
Kualitas CD 16 bit / 44.1 kHz

Audio Resolusi Tinggi 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR

TAMBAHAN YANG BERGUNA
DALAM SATU SENTUHAN TOMBOL
Mobile DAC PD kompatibel dengan kontrol headphone umum dan dilengkapi dengan equalizer perangkat
keras yang dapat diganti. Dengan ini, pengeluaran audio dapat dengan cepat dan mudah diatur sesuai dengan
prefensi pribadi.
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SPESIFIKASI
Umum:
 Tipe:
Kartu Suara Eksternal
 Konektor:
USB-C
 Kontrol Suara:

 Equalizer Perangkat Keras:
3 Presets
 Pengeluaran tegangan:
1.0 V
 Impedansi:
16 - 250 Ω
 Maks. Daya:
100 mW
 Signal-to-Noise Ratio (SNR):
100 dB
 Tingkat Distorsi Harmonisa (THD+N): 0.003 %
 Frekuensi Sampling:
24 Bit / 96 kHz
 Catu Daya:
USB-C
 Berat:
6g
 Dimensi (P x L x T):
31 x 27 x 11 mm
 Didukung Sistem Operasi:
Android, Windows,
macOS
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Kabel dan Konektor:
 Antarmuka:
3.5 mm TRRS
 Kompatibel dengan TRSS (CTIA): 

Kompatibilitas:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:


*

Konten kemasan:
 Mobile DAC PD
 Manual
 Instruksi Keselamatan
* Memerlukan Adaptor

