
USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidskaart
Product ID: ICUSBAUDIOB

Deze USB audioadapter verandert een USB-poort in een audiopoort, waardoor u een headset en
microfoon aan uw computer kunt toevoegen zonder andere apparaten te hoeven ontkoppelen.

De USB audioadapter voldoet aan USB 2.0 en USB audio apparaatspecificatie 1.0 en kan dus zeer
eenvoudig worden geïnstalleerd. U hoeft de adapter alleen op een beschikbare USB 2.0 poort aan te
sluiten om daarna uw audioapparaten op de beschikbare 3,5 mm audiopoorten aan te sluiten.

Omdat de adapter compatibel is met de meeste versies van Windows en Mac besturingssystemen, kan de
adapter in bijna elke computeromgeving worden geïntegreerd, en biedt fantastische geluidskwaliteit en
gemak.

NB: De ICUSBAUDIOB ondersteunt mono-, maar geen stereo microfoon input.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg audiofunctionaliteit toe aan elk computersysteem met USB-
aansluiting

• Vervang een defecte onboard-audiopoort in een laptop of
desktopsysteem

• Sluit een koptelefoon met 3,5mm mini-jack aan op een Playstation 3

Eigenschappen

• 3,5 mm mini-jack aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon
• Gebruik hoofdtelefoon en microfoon op de PlayStation 3
• Compact handformaat
• Voldoet aan de USB-audiospecificaties 1.0
• Plug-and-Play-functionaliteit
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Warranty 2 Years

Hardware Chipsetcode C-Media - CM108AH

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.15
Linux 3.5 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De ICUSBAUDIOB ondersteunt mono-, maar geen stereo
microfoon input.

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 27 mm [1.1 in]

Gewicht product 14 g [0.5 oz]

Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 62 mm [2.4 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 33 mm [1.3 in]

Package Length 14.3 cm [5.6 in]

Package Width 17.3 cm [6.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 97 g [3.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB Geluidskaart

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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