
All product and brand names are trademarks of their respective owners.

© ultron AG · Subject to change.

AUREON 7.1 PCIe · 31.07.2013 · Page 1

• Standard og low profile PCIe 7,1 lydkort
• Optiske og koaksiale digitale indgange og udgange (SPIDF)
• Analoge ind-og udgange 3,50 mm
• TERRATEC Xear Audio Software Center
• Understøtter 7,1 surround sound
• ASIO driver support
• Resampling funktion

Lydkortet for den passionerede gamer, DJs og fans af ægte biograf-lyd

AUREON7.1PCIe er designet til en fantastisk lydoplevelse. Passionerede brugere modtager en lyd i høj kvalitets chip og omfattende 
tilslutningsmuligheder, en ASIO driver, og et sofistikeret software panel. Hvis du er pc-gamer, musikelsker eller bare vild med voluminøs 
biograflyd, så vil AUREON7.1PCIe opfylde alle dine høje krav til en klar lyd.
 
Hardware taget i betragtning og justeret. 
Den indbyggede lyd chip understøtter en samplingfrekvens på 192 kHz ved 24bit, og giver dermed en kraftfuld og klar lyd. Lyden, 
som er baseret på den gode „Total harmonisk forvrængning“ (Total Harmonic Distortion, THD short), ved afspilning (-90dB) / optagelse 
(-85dB) og godt signal til støjforhold - 100dB der bidrager til - kort SNR værdi.

AUREON7.1PCIe har fire jackstik til tilslutning af et 7,1 lydsystem. Således er lydkortet også kompatibel med stereo, 2,1 og 5,1 højtta-
lersystemer. Desuden kommer lydkortet også med en Line-In for tilslutning af eksterne enheder. For dem der skulle have brug for mere 
end dette, kan der også installeres en „digital udvidelse“. Dette ekstra panel er en del af leveringsomfanget, og giver input og output til 
digitale signaler via SPDIF eller coaxial.
 
Det slanke design af kortet tillader også montering i en Mini-PC. Lav-profils beslag såvel som standard paneler, indgår direkte i leveringen.

TERRATEC Xear audio software panel gør det helt specielt.
Ud over standard lydindstillingerne, såsom volumenkontrol og en række vokale effekter, tilbyder vi også, med den medfølgende 
software, nogle specielle funktioner.

Udvidet fuld duplex - remixes på den nemme måde! 
Afspil en lydkilde, optag samtidig, redigere filen i et musikprogram og offentliggøre på internettet. Så enkelt og nemt er det! 
AUREON7.1PCIe kan afspille fra alle ønskede kilder, såsom fra YouTube eller simfy, og også optage det direkte. En nem måde at remixe 
dine yndlingssange og offentliggøre den på en platform såsom Soundcloud (TM).

ASIO-driver (AudioSystemInputOutput) 
Til musikere, giver vi en ASIO-driver til høj kvalitets lyddata med lav ventetid. Forudsat dette kan AUREON7.1PCIe anvendes i forskellige 
software sequencere, såsom Steinbergs Cubase.

AUREON7.1PCIe
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Hardware egenskaber
• Digital udgang, optisk, 44,1 / 48 kHz (TOS-tilslutning)
• Digital indgang, optisk, 44,1 kHz, 48 kHz (TOS-tilslutning)
• 4 line-udgange, stereo (3,5 mm)
• 1 line-indgang, stereo (3,5 mm)
• Onboard HDA Connection

Digitale lydfunktioner
• Understøtter 24-bit / 192 kHz / 96 kHz / 48 kHz / 44.1 kHz playback, THD is -90 dB and SNR of 100 dB
• Understøtter 24-bit / 192 kHz / 96 kHz / 48 kHz / 44.1 kHz recording, THD is -85 dB and SNR of 100 dB

Software Funktioner - TERRATEC Xear software panel
•  Understøtter 7,1 surround sound
• „Udvidet fuld duplex“ - funktion for samtidig afspilning og optagelse
• ASIO driver support
• Xear Living, Xear Clarity, Xear Vocal FX, Xear Audio Brilliant

Systemkrav
• 1,0 GHz Intel / AMD CPU
• 1 GB RAM
• To ledige PCIe slots
• Internetforbindelse til driver og software downloads
• Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Leveringsomfang
• AUREON 7.1 PCIe
• Digital Udvildelse
• To lav profil beslag
• To standard profil beslag
• Bredbånds kabel
• Lynvejledning
• Service-kort

Item number: 12001
EAN-code: 4017273120010
Garanti:  24 months
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