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Wstęp

Cechy

Uwagi

W zestawie

1. Zasilanie przez port USB z PC.
2. Wbudowany, chroniony patentem moduł zasilania.
3. Asynchroniczne USB.
4. Wyjścia coaxial oraz RCA.
5. Profesjonalny sterownik.
6. Przenośna budowa.
7. Wyjście SPDIF używające izolowanych transformatorów.
8. Obudowa z obrabianego mechanicznie aluminium.

MAGIC DAC USB to wysokiej klasy DAC PC-USB (zewnętrzna
karta dźwiękowa) dla Hi-Fi. Urządzenie przenośne, zasilane
bezpośrednio z komputera poprzez USB. Starannie dobrane
komponenty zapewniają wysoką jakość dźwięku. Całość w 
estetycznej, aluminiowej obudowie. 

1. VMV zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji
technicznych bez uprzedzania.
2. VMV zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji
bez uprzedzania.
3. VMV interpretuje finalnie instrukcję. Jeżeli zdarzą się
różnice pomiędzy produktem a jego opisem w instrukcji,
prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Prosimy upewnić się, czy w zestawie znajdują się:
VMV MAGIC    x1 szt.
Instrukcja         x1 szt.
Kabel USB       x1 szt.
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Złącza

A: Wyjście coaxial

B: Wyjście prawego kanału audio

C: Wyjście lewego kanału audio

D: Złącze USB

Download

1. foobar2000:    www.foobar2000.org

2. wasapi:    www.foobar2000.org/components

3. Asio:    www.foobar2000.org/components

4. Drive:    www.vmv-audio.com

Prosimy zainstalować wszystkie powyższe komponenty.
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Specyfikacja

Foobar2000

Wyjście analogowe:  (10 - 20 kHz BW, nieważona)
Podbicie: +14 dBu
SNR: 111 dB
THD+n: 0,006 % @ -20 dBFS
Wyjście SPDIF:
- Głębia bitów: do rozdzielczości 24 bit
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 k / 88,2 k / 176,4 k
48 k / 96 k / 192 k
Obsługiwane systemy operacyjne:
Win XP / Win 7 / Win 8 32 lub 64 bit (ze sterownikiem)
MAC oraz Linux (bez sterownika)
Wsparcie sterownika:
- ASIO 2.2
- WASAPI
- WDM
Głębia bitów: do rozdzielczości 32 bit
Częstotliwość próbkowania: 44,1 k / 88,2 k / 176,4 k
48 k / 96 k / 192 k
Zasilanie: USB

Konfiguracja sterownika ASIO:
Wejdź w ustawienia Foobara. Domyślnie sterownik ustawiony
jest na 16 bit / 2 ms, tak więc nie można odtwarzać plików
24 bit. W przypadku słabej konfiguracji komputera, może
być słyszalny szum. Sugerujemy zmianę ustawienia w ASIO.
Głębia bitów: 32 lub 24 bit.
Czas opóźnienia jest ustawialny od 10 ms w górę, sugerowana
wartośc to 50 ms (w zależności od konfiguracji komputera).
Uwaga: nazwa ASIO jest pokazaywana jako: ASIO for USB Device.
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