Delock Microfon condensator omnidirecțional de masă pentru
conferință cu 3,5 mm mufă stereo tată, cu 3 pini.
Descriere scurta
Acest microfon de masă de la Delock este potrivit pentru
utilizarea în conferințe. Directivitatea omnidirecțională și
conică asigură că sunetul este capturat optim și, prin
urmare, are o gamă largă și este ideal pentru înregistrarea
interviurilor, conferințelor, orelor etc. Poate fi conectat la
orice PC sau laptop prin conectorul jack stereo cu 3 pini.
Adaptorul cu 4 pini inclus în livrare permite, de asemenea,
conectarea la o tabletă sau un smartphone.

Specification
• Conector: 1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
• Adaptor în Y:
1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA) >
1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căşti
• Directivitate: omnidirecțională
• Impedanţă: 2,2 kOhm
• Sensibilitate: -32 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă: 100 Hz - 10 kHz
• Dimensiunui (Ø x Î): aprox. 60 x 15 mm
• Greutate: cca 65,5 g
• Lungime cablu: aprox. 2,5 m

Nr. 65873
EAN: 4043619658732
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm
Pachetul contine
• Microfon
• Adaptor în Y
Imagini
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Interface
connector:

1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm

Conector 1:

1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA)

Conector 2:

1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon

connector 3:

1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căşti

Technical characteristics
Frequency range:

100 Hz - 10 kHz

Impedance:

2.2 kOhm

Sensibility:

-32 dB +/- 3 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

cca 65,5 g

Cable length:

2.5 m

Diameter:

60 mm

Height:

15 mm
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