
•	 7.1	Surround	Geluid
•	 Aansluiting	voor	2,	4,	6	of	8	luidsprekers
•	 Maximum	48	KHz	opname	en	afspeel	mogelijkheden
•	 2	microfoon	ingangen	(3.5mm	mini	jack)
•	 1	Line-In	(3,5mm	stereo-jack)
•	 Digitale	optische	S/P-DIF	In-	en	output	(TOS-Link)
•	 AC3/	DTS	surround	geluid	via	digitale	optische	S/P-DIF	uitgang
•	 Perfect	voor	games,	muziek,	films	en	internet	(IP)	telefonie

Films, muziek en games met een uistekende geluidskwaliteit

De AUREON 7.1 USB is een betaalbare krachtige USB geluidskaart die perfect geschikt is voor alle multimedia die 
vraagt naar surround geluid voor een optimale beleving. De opvolger van de succesvolle AUREON 5.1 USB maakt 
het mogelijk AC3/DTS surround geluid via de digitale optische S/P-DIF uitgang (TOS link) weer te geven. Daarnaast 
bidet het apparaat 2 microfoon ingangen, volume knoppen en een mute knop om het geluid geheel te dempen. 
Deze knoppen zijn direct vanaf het apparaat te bedienen.

Genieten van een film, muziek of een spannende game op een PC of MAC verlangt naar een uitstekend surround geluid. 
De AUREON 7.1 USB maakt dit mogelijk. Het biedt de beste surround kwaliteit voor uw computer.  De AUREON 7.1 
USB is tevens aamgepast qua design. De mat zwarte behuizing van de AUREON 7.1 USB is slechts 12 x 6 cm groot en 
misstaat dus niet op elk willekeurig bureau.

De geluidskaart biedt aansluitingsmogelijkheden voor 3 stereo speakers, een subwoofer en een center luidspreker 
Daarnaast heeft TERRATEC, dé geluidskaarten specialist, de AUREON 7.1 USB geluidskaart voorzien van een digitale 
optische S/P-DIF in- en uitgang voor AC3 en DTS meerkanaals multimedia formaten, Twee line ingangen voor micro-
foon en een line ingang voor andere audiobronnen. De USB 2.0 interface maakt het mogelijk snel met de computer 
te communiceren en de volume controle knoppen en mute (dempen) knop op het apparaat zelf stellen je in staat het 
apparaat comfortabel te bedienen.

AUREON7.1USB
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Functies
•	 USB	1.1	interface	(USB	2.0	compatibel)
•	 USB	audio	class	specificatie	versie	1.0
•	 Volledig	gevoed	via	USB	poort
•	 4	analoge	uitgangen		(3,5	mm	stereo-jack	plug)
•	 2	microfoon	ingangen	(3,5	mm	jack	plug)
•	 1	hoofdtelefoon	ingang	(3,5	mm	stereo-jack	plug)
•	 Optische	digitale	S/P-DIF	ingang	(TOS	link)
•	 Optische	digitale	S/P-DIF	uitgang	(TOS	link)	
•	 Line	ingang	(3,5	mm	stereo-jack	plug)
•	 AC3	en	DTS	weergave	via	optische	digitale	S/P-DIF	uitgang	
•	 Volume	middels	knoppen	direct	op	het	apparaat	aan	te	passen
•	 Audio	resolutie:	16	Bit
•	 Sample	rates	analoog:	32,	44,1	en	48	kHz;	digitaal:	48	kHz
•	 Gewicht:100g
•	 Drivers	voor		Windows	XP	/	Vista	/	7
•	 Afmetingen:120	x	60	x	22	mm	(B	x	H	x	D

Software
•	 Control	Panel

Systeemvereisten
•	 2	GHz	CPU	(Intel	/	AMD)
•	 1	GB	RAM
•	 1	vrije	USB	poort	Type	A
•	 Windows	XP	SP	3	(32	Bit)	/	Windows	Vista		SP2	(32/64	Bit)	
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Internet-verbinding	voor	de	bestuurder	en	het	downloaden	van	software

Verpakkingsinhoud
•	 AUREON	7.1	USB
•	 USB	kabel	1,80	m
•	 Optische	kabel	/	TOS	link	1,80	m
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

AUREON7.1USB
Films, muziek en games met een uistekende geluidskwaliteit

Articel	number:	 10715
EAN-Code:	 4017273107158
Warranty:	 	 24	months
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