Philips
USB audio-adapter

LFH9034

Voorzie uw computer
van stereogeluid
met de Philips USB audio-adapter
Via de USB-poort kunt u computers van stereogeluid voorzien, zelfs als ze geen
geluidskaart hebben. U kunt praktisch alle hoofdtelefoons en luidsprekers aansluiten.
Steek ze simpelweg in de adapter en sluit de adapter aan op een USB-poort. Er hoeft geen
softwaredriver te worden geïnstalleerd en u hebt geen externe voedingsadapter nodig.
Superieure audiokwaliteit
• Sluit uw hoofdtelefoons of luidsprekers aan op computers zonder audio-ingang
of geluidskaart
• Afspelen in stereo zonder verminderde geluidskwaliteit
Voor optimale resultaten
• Compact ontwerp voor maximale draagbaarheid
• USB-aansluiting voor eenvoudige connectiviteit
• Geen softwaredriver of externe voedingsadapter nodig
• Losse kabels reduceren het risico op schade aan USB-aansluitingen

LFH9034

Philips USB audio-adapter

Specificaties
Connectiviteit

• Type: USB-adapter, geschikt voor hoofdtelefoons
of luidsprekers met een plug van 3,5 mm
• Invoerconnector: USB type A
(compatibel met USB 2.0)
• Uitvoerconnector: stereo-aansluiting 3,5 mm
• Kabellengte invoerconnector: 14 cm
• Kabellengte uitvoerconnector: 14 cm

Geluid
•
•
•
•

Frequentiebereik: 20 Hz–20 kHz
Werkspanning: 5 V
Bedrijfsstroom: ≤95 mA
Vermogen 500 mW

Highlights
Inhoud verpakking
• USB audio-adapter

Virtuele connectie

Groenspecificaties

• Compliant met 2002/95/EG (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product

Sluit hoofdtelefoon of luidsprekers met een plug
van 3,5 mm aan op een willekeurige computer met
USB-poort. Steek gewoon uw hoofdtelefoon of
luidsprekers in de adapter en sluit de adapter aan
op een USB-poort.

Specificaties

Stereogeluid

• Productafmetingen: 70 mm × 25 mm × 15 mm
• Gewicht: 26 g

Speel opgenomen bestanden via uw hoofdtelefoon
of luidsprekers terug met een stereogeluid van
cd-kwaliteit, op computers zonder geluidsingang
of geluidskaart.

Compact ontwerp

Het compacte ontwerp is zeer gemakkelijk
draagbaar, zodat u uw hoofdtelefoons altijd
en overal kunt gebruiken.

Aansluiten in enkele seconden

U hebt geen softwaredriver of externe
voedingsadapter nodig en aansluiten duurt slechts
enkele seconden. Steek gewoon uw hoofdtelefoon
of luidsprekers in de adapter en sluit de adapter
aan op een USB-poort.

Bescherming van uw hardware

De adapter is ontworpen met losse kabels die
het risico op schade aan de USB-aansluitingen
verminderen.
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