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1.0 Introdução 
 
Com o Comutador de Áudio DIGITUS, pode ligar até quatro dispositivos com um 
conector Toslink (por ex. um recetor, computador, consolas de jogos como 
PS3/PS4 ou Xbox/Xbox One, um leitor de Blu-Ray, Apple TV, etc.) a um dispositivo 
terminal (barra de som, recetor, colunas, sistema de HiFi). A comutação dos 
dispositivos ligados pode ser feita manualmente com os botões de seleção no 
comutador ou, em alternativa, com o controlo remoto incluído. Além disso, a 
transmissão 1 a 1 garante uma qualidade de som excelente, sem estática nem 
distorção. 
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2.0 Características 

 Ligue até 4 dispositivos de reprodução ao seu sistema de som 

 Comutação manual tocando num botão ou usando o controlo remoto incluído 

 Transmissão do sinal sem perdas, sem estática e sem distorção 

 Suporta a especificação S/PDIF de transmissão de áudio digital 

 Imune a interferências magnéticas e elétricas 

 Entrada: 4 x Toslink 

 Saída: 1 x Toslink 

 Indicado para todos os dispositivos com conectores S/PDIF Toslink 

 Alimentação fornecida por meio do cabo de alimentação fornecido 

 Comutação manual fácil entre dois canais tocando num botão ou usando o 
botão "Select" (Selecionar) no comutador ou usando o controlo remoto 

 Formatos de áudio suportados: Áudio LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 e 5.1 

 Alcance por cabo: até 40 m da fonte de saída 

 Estabilizador 

 Instalação Plug & Play 

 Status das Luzes LED (indicador de ligação) 

 Peso: 42 g 

 Dimensões: 60,5 mm x 20,5 mm x 54 mm (L x A x D) 

 Cor: preto 
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3.0 Conteúdo da Embalagem 
 
 Comutador de Áudio 4x1 
 Cabo de alimentação USB 
 Manual do Utilizador 
 Controlo remoto 
 Recetor extensor de IV 

 
 

4.0 Descrições do Painel 
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5.0 Ligação e funcionamento 
 

 
 
 
 

AMPLIFICADOR 

Cabo SPDIF 
Cabo SPDIF 

Cabo SPDIF 

Cabo SPDIF 

Cabo SPDIF 


