Profesjonalny mikrofon podkastu komputerowego ze złączem
XLR i 3 pinowym męskim stereo jack + adapter w kablu do
smartfona i tabletu
Opis
Profesjonalny mikrofon kondensatorowy Delock może być
wykorzystywany do wysokiej jakości transmisji głosu.
Optymalne nagrania
Mikrofon ma wysokiej jakości kondensator 16 mm i
kardioidalną charakterystykę kierunkową dzięki czemu
perfekcyjnie łapie dźwięk. Wysoka moc i niski poziom
szumu własnego oraz precyzyjne działanie pozwala na
nagrywanie najdelikatniejszych dźwięków.
Dobry wiatrochron
Dzięki
wiatrochronowi,
jakość
nagrywania
jest
optymalizowana. Irytujący hałas wiatru jest odfiltrowany.
Aplikacja wielofunkcyjna
Można podłączyć do dowolnego PC lub laptopa przez
odłączany XLR do 3 pinowego kabla stereo jack. Zawarty
4 pinowy adapter Y również pozwala na połączenie do
tableta lub smartfona.
Stabilna, nieślizgająca się podstawka
Metalowa podstawa z podkładkami gumowymi zapewnia
stabilność na stole. Statyw mikrofonu może być
regulowany w zakresie 180°. Podstawka jest łatwa do
zwinięcia i transportu jeśli trzeba.
Specyfikacja
• Złącze: 1 x XLR męski
• Kabel:
1 x XLR żeńskie >
1 x 3-pinowe, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
• Adapter Y:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA) >
1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
• Kierunkowość: jednokierunkowy
• Czułość: -38 dB +/- 3 dB
• Zakres częstoliwości: 30 Hz - 16 kHz
• Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 70 dB
• Self-Noise: max. 16 dBA
• Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): max. 120 dB
• Długość kabla: ok. 2,5 m
• Kolor: czarny
• Napięcie: 1,5 V

Numer artykułu 66640
EAN: 4043619666409
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm
Zawartość opakowania
• Mikrofon XLR
• XLR do kabel stereo jack
• kabel z adapterem Y
• Osłonka
• Statyw mikrofonu
• Statyw stołowy
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Zdjęcia
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Interface
złącze :

1 x XLR Male

Złącze 1:

1 x XLR female

Złącze 2:

3-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Napięcie:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Stosunek sygnału do szumu (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Materiał obudowy:

metal

Długość kabla:

2.5 m

Kolor:

czarny
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