Microfon profesional pentru podcast pentru computer cu conector
XLR și mufă stereo cu 3 pini tată + cablu adaptor pentru
Smartphone și tabletă
Descriere scurta
Acest microfon profesional cu condensator de la Delock
poate fi utilizat pentru a înregistra o voce de înaltă calitate
și înregistrări vocale.
Înregistrări optime
Microfonul are un cip condensator de 16 mm de înaltă
calitate și un model polar cardioid (unidirecțional) și, prin
urmare, captează sunetul în mod ideal. Datorită puterii
mari, a zgomotului scăzut și a performanței precise, chiar
și cele mai fine sunete sunt înregistrate cu cristale limpezi.
Parbriz bun
Datorită parbrizului inclus, calitatea înregistrării este
optimizată în continuare. Zgomotele deranjante ale
vântului sunt filtrate în mod optim.
Aplicație multifuncțională
Acesta poate fi conectat la orice PC sau laptop prin
intermediul XLR detașabil la un cablu mufă stereo cu 3
pini. Cu cablul Y-adaptor cu 4 pini inclus, acesta poate fi
conectat și la o tabletă sau smartphone.
Bază stabilă și antiderapantă
Suportul metalic cu picioare de cauciuc asigură stabilitatea
microfonului pe masă. Suportul pentru microfon poate fi
reglat într-un unghi de 180°, după cum este necesar.
Suportul de masă poate fi ușor pliat și transportat atunci
când este necesar.
Specification
• Conector: 1 x XLR tată
• Cablu:
1 x XLR mamă >
1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
• Adaptor în Y:
1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA) >
1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căşti
• Directivitate: uni-direcțional
• Sensibilitate: -38 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă: 30 Hz - 16 kHz
• Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 70 dB
• Auto-zgomot: max. 16 dBA
• Nivelul presiunii sonore (SPL): max. 120 dB
• Lungime cablu: aprox. 2,5 m
• Culoare: negru
• Tensiune: 1,5 V
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Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm
Pachetul contine
• Microfon XLR
• XLR la cablu mufă stereo
• Cablu Y-adaptor
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• Parbriz
• Suport pentru microfon
• Suport de masă
Imagini

© 2021 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile
de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.de
66640

2/3
30.07.2021

Interface
connector:

1 x XLR Male

Conector 1:

1 x XLR female

Conector 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Voltage:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Raportul zgomotului semnalului (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Cable length:

2.5 m

Colour:

negru
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