


Dzięki ultra kompaktowej formie Mobile DAC PD zmieści się w każdej 
kieszeni. Działa z odpowiednimi słuchawkami i zestawami słuchawkowy-
mi, które korzystają z wtyczek TRRS i jest wygodnie podłączony przez 
USB-C do urządzenia mobilnego. Mobile DAC PD jest kompatybilny z 
popularnymi smartfonami i tabletami z Androidem.

Dla wszystkich w ruchu, którzy chcą zanurzyć się w muzyce, gdziekolwiek się udają: Sharkoon prezentuje ultra kompak-
towy Mobile DAC PD. Dzięki temu konwerterowi cyfrowo-analogowemu możesz cieszyć się odtwarzaniem i wzmacnia-
niem w wysokiej rozdzielczości za pomocą zestawom słuchawkowym i słuchawkom z połączeniem TRRS. Zintegrowane 
połączenie USB-C z funkcją Power Delivery umożliwia także ładowanie urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu itp.) 
podczas użytkowania. Podcasty i streamery skorzystają z wysokiej jakości wejścia mikrofonowego, które zapewnia 
czyste nagrywanie głosu. A dzięki sprzętowemu korektorowi liniowy miks dźwięku można modyfikować według osobistych 
upodobań, za jednym naciśnięciem przycisku.

WYSOKA MOBILNOŚĆ DZIĘKI USB-C



Oprócz portu TRRS i wtyczki USB-C do połączenia z urządzeniami mobilnymi, Mobile DAC PD posiada port USB-C do 
zasilania. Dzięki temu podłączone urządzenie może być ładowane do 60 W, a jednocześnie używane do odtwarzania 
muzyki. Zrelaksowana praca na laptopie, tablecie lub MacBooku jest więc zapewniona zawsze i wszędzie.
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Za pomocą praktycznemu Mobile DAC PD masz nie tylko wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy w kieszeni. 
Podcasty, rozmowy telefoniczne i czaty głosowe skorzystają z wysokiej jakości wejścia mikrofonowego „On-The-Go”.

KOMPATYBILNY Z:

PS4
(Z oddzielnie

dostępnym adapterem OTG)

NA ŻYWO, WSZĘDZIE

Smartfony / Tablety
(Android)

PC / Notebooki 
(Windows, macOS)



Częstotliwości próbkowania 96 kHz przy 24 bitach i doskonałym stosunkiem 
sygnału do szumu wynoszącym 100 decybeli, sprawia, że Mobile DAC PD 
gwarantuje zapierające dech w piersiach wrażenia dźwiękowe, co zostało 
potwierdzone przez Japan Audio Society (JAS).

CERTYFIKOWANY
DŹWIĘK WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI

Jakość CD 16 bit / 44,1 kHz

Dźwięk wysokiej rozdzielczości  24 bit / 96 kHz



Mobile DAC PD jest zgodny ze zwykłymi kontrolkami słuchawek, a dodatkowo jest wyposażony w przełączany korektor 
sprzętowy. Sprawia to, że wyjście audio można szybko i łatwo ustawić według osobistych preferencji. Wybór tradycyjnych 
ustawień wstępnych jest na wyciągnięcie ręki, z podkreślonym basem, tonami wysokimi lub z ustawieniem, dzięki które-
mu zarówno bas, jak i wysokie tony są wzmocnione.

PRZYDATNE DODATKI ZA 
NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4

Pilot 
na kablu

korektora
Przycisk



SPECYFIKACJA

www.sharkoon.com

Ogólne:
 Typ: External Soundcard
 Podłączenia: USB-C
 Regulacja głośności: 
 Sprzętowy equalizer: 3 ustawienia wstępne
 Napięcie wyjściowe: 1,0 V
 Impedancja: 16 - 250 Ω
 Maks. moc: 100 mW 
 Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB
 Całkowite zniekształcenia 
  harmoniczne (THD+N): 0,003 %
 Częstotliwość próbkowania: 24 Bit / 96 kHz
 Fonte de alimentação: USB-C
 Waga: 6 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 31 x 27 x 11 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: Android, Windows, 
   macOS 

Kable i podłączenia:
 Interfejsy: 3,5 mm TRRS
 Kompatybilność z TRRS 4-Pin: 

Kompatybilność:
 PC/Laptopy: 
 PlayStation 4: *

Opakowanie zawiera:
 Mobile DAC PD
 Instrukcję
 Instrukcje bezpieczeństwa

* Wymagany adapter


