Επαγγελματικό Μικρόφωνο Computer Podcasting με σύνδεσμο
XLR και αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 3 pin + καλώδιο
αντάπτορα καλωδίου για Smartphone και Tablet
Περιγραφή
Αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο συμπυκνωτή της
Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφές
υψηλής ποιότητας φωνής και ήχου.
Άριστες καταγραφές
Το μικρόφωνο διαθέτει chip συμπυκνωτή υψηλής
ποιότητας 16 χιλ. και καρδιοειδές διάγραμμα αναφοράς
(μονοκατευθυντικό) και γι’ αυτό προσλαμβάνει ιδανικά
τον ήχο. Εξαιτίιας της υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός
προσωπικός ήχος και η ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι
πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται καθαρά.
Καλός ανεμοθώρακας
Εξαιτίας του συμπεριλαμβανόμενου ανεμοθώρακα, η
ποιότητα καταγραφής βελτιστοποιείται περαιτέρω. Οι
ενοχλητικοί θόρυβοι του αέρα φιλτράρονται άριστα.
Πολυλειτουργική εφαρμογή
Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε PC ή laptop μέσω
του αποκολλώμενου καλωδίου XLR προς στερεοφωνική
υποδοχή των 3 pin. Με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο
4 pin αντάπτορα Y, μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ένα
tablet ή smartphone.
Σταθερή & αντι-ολισθιτική βάση
Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ
διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο στέκεται σταθερά στο
τραπέζι. Ο συγκρατητής μικροφώνου μπορεί να
προσαρμοστεί σε γωνία 180° όπως απαιτείται. Η βάση
τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί εύκολα και να μεταφερθεί
όταν χρειαστεί.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x αρσενικό XLR
• Καλώδιο:
1 x θηλυκός XLR >
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων
• Αντάπτορας Υ:
1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin (CTIA βασικό) >
1 x 3,5 mm μικρόφωνο 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
1 x 3,5 mm ακουστικά 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
• Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
• Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
• Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
• Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
• Μήκος καλωδίου: περ. 2,5 m
• Χρώμα: μαύρο
• Τάση: 1,5 V

Αρ. προϊόντος 66640
EAN: 4043619666409
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
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• Μικρόφωνο XLR
• XLR to καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής
• Καλώδιο αντάπτορα Y
• Προστατευτικό ανέμου
• Συγκρατητής μικροφώνου
• Βάση τραπεζιού
Εικόνες
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Interface
σύνδεσμος :

1 x XLR Male

Συνδετήρας 1:

1 x XLR female

Συνδετήρας 2:

στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Τάση:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος καλωδίου:

2.5 m

Χρώμα:

μαύρο
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