Delock Κρεμαστό Μικρόφωνο USB
Υπερκατευθυντικό 24 bit / 192 kHz με κλιπ και θύρα
στερεοφωνικής υποδοχής ακουστικού 3,5 χιλ.
Περιγραφή
Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
μεταδόσεις υψηλής ποιότητας ήχου και φωνής.
Με κλιπ για προσκόλληση
Μπορεί να προσκολληθεί σε δέσιμο ή κολλάρο.
Άριστες καταγραφές
Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχέδιο(υπερκατευθυντικό) και για
αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της
υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με
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ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

Συσκευασία: Retail Box
Υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας
Τα κλασικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44 kHz.
Αυτό

το

μικρόφωνο

της

Delock

προσφέρει

συχνότητα

δειγματοληψίας στα 24 bit και 192 kHz, οπότε είναι δυνατή η
καταγραφή σε στούντιο Υψηλής Πιστότητας ποιότητας (Hi-Fi).
Έξοδος ακουστικών με υψηλή ανάλυση ήχου
Το μικρόφωνο διαθέτει θύρα θηλυκής στερεοφωνικής υποδοχής
3,5 χιλ. για τη σύνδεση π.χ. ακουστικών ή ηχείων, για παράδειγμα.
Η έξοδος ήχου παρέχει βάθος bit στα 32 bit σε συχνότητα
δειγματοληψίας των 192 kHz.
Plug & Play
Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για
χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το
μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα
Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Χαρακτηριστικά
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Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
Ευαισθησία: -30 dB +/- 3 dB
Εύρος συχνότητας: 50 Hz - 18 kHz
Συχνότητες δειγματοληψίας:
καταγραφή έως και 24 bit / 192 kHz
αναπαραγωγή έως και 32 bit / 192 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 74 dB
Μήκος καλωδίου: περ. 2 m
Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
Χρώμα: μαύρο / ανθρακίτης
Βάρος: περ. 30 g
Τροφοδοσία διαύλου USB
Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος
Chrome OS
Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
Mac OS 10.14 ή νεότερο
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας
Μικρόφωνο USB
Κλιπ
Προστατευτικό ανέμου
Τσάντα αποθήκευσης
Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
Mac OS 10.14 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 18 kHz

Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Sensibility:

-30 dB +/- 3 dB

Ρυθμός δειγματοληψίας:

24 Bit / 192 kHz

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

ca. 74 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

30 g

Μήκος καλωδίου:

2m

Χρώμα:

ανθρακίτης
μαύρο
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