Delock Microfon omnidirecțional USB cu legătură și
lavalieră 24 biți / 192 kHz cu clemă și port pentru căști
cu mufă stereo de 3,5 mm
Descriere scurta
Acest microfon USB de la Delock poate fi utilizat pentru a obține o
calitate înaltă a vocii și transmisii vocale.
Cu clemă de atașat
Este ușor de atașat la o cravată sau guler.
Înregistrări optime
Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare,
captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită unei puteri ridicate,
a unui zgomot redus și a unei performanțe precise, chiar și cele mai
bune sunete sunt înregistrate optim.

Nr. 66638
EAN: 4043619666386
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Rata de eșantionare ridicată
Microfoanele USB tipice funcționează cu 16 biți și 44 kHz. Acest
microfon de la Delock oferă o rată de eșantionare de 24 biți și 192
kHz, astfel încât este posibil să înregistrați în calitate de studio Hi-Fi.
Ieșire pentru căști audio de înaltă rezoluție
Microfonul are un port cu mufă stereo mamă de 3,5 mm de exemplu
pentru conectarea căștilor sau difuzoarelor. Ieșirea audio oferă o
profunzime de 32 de biți la o rată de eșantionare de 192 kHz.
Plug & Play
Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de
utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul
funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi
Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.

Specification
Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
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1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
Directivitate: omnidirecțională
Sensibilitate: -30 dB +/- 3 dB
Interval frecvenţă: 50 Hz - 18 kHz
Ratele de eșantionare:
înregistrare de până la 24 biți / 192 kHz
redare de până la 32 biți / 192 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 74 dB
Lungime cablu: aprox. 2 m
Material carcasă: metal
Culoare: negru / antracit
Greutate: cca 30 g
Magistrală USB alimentată
Plug & Play

Cerinte de sistem
Chrome OS
Linux Kernel 3.3 sau superior
Mac OS 10.14 sau superior
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine
Microfon USB
Clamă
Parbriz
Geantă de depozitare
Manual de utilizare

Imagini
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General
Function:

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 3.3 sau superior
Mac OS 10.14 sau superior
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
Conector 1:

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
1 x USB 2.0 Type-A male

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 18 kHz

Voltage:

Magistrală USB alimentată

Sensibility:

-30 dB +/- 3 dB

Rata de eșantionare:

24 Bit / 192 kHz

Raportul zgomotului semnalului

ca. 74 dB

(SNR):
Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

30 g

Cable length:

2m

Colour:

antracit
negru
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