Profesionální počítačový mikrofon na podcasting s konektorem
XLR a 3 pinovým stereofonním konektorem + adaptérový kabel
pro smartphon a tablet
Popis
Tento profesionální kondenzátorový mikrofon značky
Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a
hlasových nahrávek.
Optimální nahrávky
Tento mikrofon má vysoce kvalitní kondenzátorový čip
rozměru 16 mm a polární graf ve tvaru srdcovky
(jednosměrný), takže ideálně zachycuje zvuk. Díky
vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému
ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější
zvuky zaznamenány křišťálově čistě.
Dobrá ochrana proti větru
Díky dodávané zástěně proti větru je ještě lépe
optimalizována kvalita nahrávky. Obtěžující zvuky od větru
jsou optimálně odfiltrovány.
Multifunkční aplikace
Pomocí odpojitelného kabelu z konektoru XLR na třípinový
stereofonní konektor jej lze připojit k jakémukoli PC nebo
laptopu. Pomocí kabelu čtyřpinového vidlicového adaptéru
jej lze také připojit k tabletu nebo ke smatphonu.
Stabilní a neklouzavý stojan
Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje stabilní
umístění mikrofonu na stole. Držák mikrofonu lze dle
potřeby seřizovat v úhlu 180°. Stolní stojan lze v případě
potřeby snadno složit a přepravovat.
Specifikace
• Konektor: 1 x XLR samec
• Kabel:
1 x XLR samice >
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec
• Y-adaptér:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec (CTIA standard) >
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro mikrofon
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro sluchátka
• Směrovost: jednosměrná
• Citlivost: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
• Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
• Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
• Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
• Délka kabelu: cca. 2,5 m
• Barva: černá
• Napětí: 1,5 V

Číslo produktu 66640
EAN: 4043619666409
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Volný stereo port 3,5 mm
Obsah balení
• XLR mikrofon
• Kabel XLR na stereofonní konektor
• Kabel adaptéru ve tvaru Y
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• Windscreen
• Držák mikrofonu
• Stolní stojan
Příslušenství
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Interface
konektor:

1 x XLR Male

Konektor 1:

1 x XLR female

Konektor 2:

3,5 mm 3 pin audio stereo jack samec

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Napětí:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Poměr signálu a šumu (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Materiál pouzdra:

kov

Délka kabelu:

2.5 m

Barva:

černá
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