Delock Συμπυκνωτής Μικροφώνου Πανκατευθυντήριος για
Smartphone / Tablet με λυγιστή κεφαλή των 3,5 χιλ. με 4 pin
στερεοφωνική υποδοχή αρσενική +3,5 χιλ. στερεοφωνική
υποδοχή θηλυκή
Περιγραφή
Αυτό το μικρόφωνο της Delock είναι κατάλληλο για
κινητή χρήση σε ένα smartphone ή tablet και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις φωνής και ήχου. Η βάση
από καουτσούκ παρέχει σταθερή στήριξη και το
μικρόφωνο μπορεί να στραφεί προς την ιδανική
κατεύθυνση με τη χρήση της ευλύγιστης κεφαλής.
Επιπρόσθετα, το μικρόφωνο διαθέτει στερεοφωνική
θύρα υποδοχής των 3,5 χιλ. Και έτσι θηλυκή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα ένα ακουστικό.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 4 ακίδων
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
• Κατευθυντηκότητα: πανκατευθυντήριο
• Σύνθετη αντίσταση: 2,2 kOhm
• Ευαισθησία: -32 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 100 Hz - 13 kHz
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 55 x 64 x 143 mm
• Βάρος: περ. 88 g
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,7 m

Αρ. προϊόντος 65872
EAN: 4043619658725
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη στερεοφωνική θύρα υποδοχής θηλυκή με CTIA standard
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μικρόφωνο
Εικόνες
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Interface
σύνδεσμος :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male
1 x 3.5 mm stereo jack

Technical characteristics
Frequency range:

10 Hz - 10 kHz

Σύνθετη αντίσταση:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

88 g

Μήκος καλωδίου:

ca. 1.6 m

Μήκος:

55 mm

Width:

64 mm

Height:

143 mm

Χρώμα:

μαύρο
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