KHẢ NĂNG DI ĐỘNG CAO
CÙNG GIAO TIẾP USB-C
Với thiết kế nhỏ gọn cùng với giao tiếp USB-C, chiếc Mobile DAC thực sự là một sản phẩm sound card dành riêng
cho những thiết bị di động. Ngoài khả năng khuếch đại âm thanh chất lượng cao dành cho các tai nghe sử dụng
kết nối TRRS, chất lượng của cổng microphone input sẽ hỗ trợ đắc lực cho những công việc thu âm, streamer và
cho tất cả những ai muốn có chất lượng mic thu tốt hơn. Ngoài ra, Mobile DAC được trang bị một bộ cân bằng,
giúp bạn có thể điều chỉnh được những hiệu ứng âm thanh khác nhau cho bài nhạc yêu thích của mình.

USB-C

Mobile DAC - nhỏ gọn như đúng với tên gọi của nó. Với thiết kế siêu
gọn nhẹ, sản phẩm sẽ thích hợp để nhét gọn vào bất kỳ chiếc túi nào,
thuận tiện với giao tiếp USB-C. Một khi đã kết nối với những thiết bị
sử dụng giắc TRRS, sản phẩm đã sẵn sàng được sử dụng. Mobile DAC
tương thích với mọi smartphone và tablet chạy hệ điều hành
Android, phần dây nối được làm ngắn để sản phẩm sẽ luôn gọn nhẹ
và dễ dàng sử dụng.

TƯƠNG THÍCH VỚI:

Smartphone /
Máy tính bảng
(Android)

PS4

(Với bộ chuyển
OTG riêng biệt)

PC / Laptop
(Windows, macOS)

SẴN SÀNG MỌI LÚC MỌI NƠI
Mobile DAC vừa là một bộ khuếch đại âm thanh chất lượng cao, vừa là một
thiết bị tăng chất lượng âm thu cho microphone, phục vụ cho các hoạt động
như thu âm, gọi điện voice chats.

CAM KẾT ÂM THANH
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ
TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI
Với tần số lấy mẫu 96 kHz ở 24 bits và tỷ số tín hiệu trên nhiễu là 100
decibels, Mobile DAC PD mang đến một trải nghiệm âm thanh ngoạn mục,
điều đó đã được chứng nhận bởi Japan Audio Society (JAS).
Chất lượng CD 16 bit / 44.1 kHz

Âm thanh độ phân giải cao 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR

TIỆN LỢI HƠN
CHỈ VỚI MỘT NÚT BẤM
Mobile DAC dễ dàng tương thích và điều khiển được các loại tai nghe thông thường. Ngoài ra sản phẩm con được
trang bị bộ cân bằng có thể thay đổi hiệu ứng âm thanh. Bạn sẽ thiết lập được âm thanh theo sở thích cá nhân của
mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nút bấm
bộ cân bằng

Bộ chỉnh
liền dây

Chế độ 1

Chế độ 2

Chế độ 3

Chế độ 4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Loại hình:
 Giắc kết nối:
 Điều chỉnh âm lượng:
 Bộ cân bằng:
 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:
 Bộ nguồn:
 Trọng lượng:
 Kích thước (L x W x H):
 Hệ điều hành được hỗ trợ:

Soundcard rời
USB-C

3 Thiết lập
1.0 V
16 - 250 Ω
100 mW
100 dB
0.003 %
24 Bit / 96 kHz
USB-C
5g
30 x 14 x 7 mm
Android, Windows,
macOS

Dây cáp và giắc kết nối:
 Giao diện:
 Tương thích TRRS (CTIA):
 Chiều dài dây cáp:

3.5 mm TRRS

9 cm

Tính tương thích:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:


*

Gói sản phẩm bao gồm:
 Mobile DAC
 Hướng dẫn sử dụng
 Chỉ dẫn an toàn
* Yêu cầu bộ chuyển OTG
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