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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

6061 Księżycowa szarość/czarny 4003635060612 149.00 €

MSRP (19%): 149.00 

WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY 
USB DAC
USB BRIDGE

Specjalista od kabli i akcesoriów Oehlbach prezentuje kompaktowy wzmacniacz 
słuchawkowy USB-DAC o wysokiej jakości dźwięku. Mostek USB jest podłączony do 
wolnego portu USB w komputerze PC lub Mac i może być używany natychmiast bez 
specjalnego oprogramowania, zgodnie z zasadą „Plug&Play“. Cyfrowy sygnał audio 
jest następnie przekazywany bezpośrednio do przetwornika cyfrowo-analogowego 
USB, a wewnętrzny, słaby akustycznie sprzęt komputera jest po prostu omijany. 
Dzięki doskonałym przetwornikom C/A firmy AKM i ekskluzywnemu, niskoszumnemu 
wzmacniaczowi słuchawkowemu firmy Texas Instruments, „USB Bridge“ zapewnia 
dźwięk hi-fi w kieszonkowym formacie. Przenośny moduł w postaci pamięci USB jest 
umieszczony w wysokiej jakości aluminiowej obudowie, wyposażony we wskaźnik 
LED i oferuje 24-karatowe, pozłacane gniazdo jack. Można odtwarzać wszystkie 
rodzaje plików muzycznych, a urządzenie natywnie obsługuje sygnały wejściowe do 
96 kHz/24-bit.

Jednym z najważniejszych etapów w odtwarzaniu muzyki wysokiej jakości jest cyfro-
wa, analogowa konwersja sygnałów elektrycznych. Dlatego w Oehlbach stawiamy 
wyłącznie na ściśle dobrane komponenty o ponadprzeciętnych właściwościach 
technicznych. Przetwornik C/A AK4396 jest przystosowany do próbkowania o 
wysokiej rozdzielczości do 192 kHz/24 bity i zapewnia jedynie minimalne nieliniowe 
zniekształcenia pomimo ogromnego spektrum częstotliwości. Niezwykle wysoka 
tolerancja na zakłócenia cyfrowe wyróżnia również stereofoniczny przetwornik 
cyfrowo-analogowy od Asahi Kasei. Oprócz PCM przetwarza on również 1-bitowe 
sygnały danych DSD, które są niezbędne do doskonałego odtwarzania płyt DVD-
Audio i SACD.

Impedancja  10 Ohm, geeignet für Kopfhörer mit 12 Ohm - 10k Ohm 
Ohm

Wymiary opakowania 55mm / 160mm / 235mm

Waga (netto)  16 g

Kolor  Księżycowa szarość/czarny 

Częstotliwość pobierania 
próbek

 96 kHz 

Cechy charakterystyczne  24kt styki pozłacane  

SIGNAL DIRECTIONUSB AGniazdo 
Jack

Uni-Dyrekcja


