Professionell datormikrofon för podcast med XLR-anslutning och
3-poligt stereojack hane + adapterkabel för smarttelefon och
surfplatta
Beskrivning
Professionell kondensatormikrofon från Delock som kan
användas för högkvalitativa ljudupptagningar och
-inspelningar.
Optimala inspelningar
Mikrofonen har ett högkvalitativt 16 mm kondensatorchip
och ett kardioidpolarmönster (enkelriktad) och passar
därför perfekt för ljudupptagning. Tack vare hög effekt, lågt
självstörande ljud och exakt prestanda spelas även de
finaste ljuden in med kristallklar kvalitet.
Bra vindskydd
Tack
vare
det
medföljande
vindskyddet
kan
inspelningskvalitén optimeras ytterligare. Störande vindljud
filtreras bort optimalt.
Multifunktionell användning
Den kan anslutas till valfri PC eller bärbar dator via det
löstagbara XLR till 3-pol stereojacket. Med den
medföljande 4-poliga Y-adaptern kan den även anslutas till
en surfplatta eller smarttelefon.
Stabilt och halkfritt stativ
Metallstativ med gummifötter säkerställer att mikrofonen
står stabilt på bordet. Mikrofonhållaren kan justeras med
180° vinkel efter behov. Bordsstativet kan enkelt vikas
ihop och transporteras vid behov.
Specifikationer
• Anslutning: 1 x XLR hane
• Kabel:
1 x XLR hona >
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hane
• Y-adapter:
1 x 3,5 mm 4 stift stereouttag hane (CTIA-standard) >
1 x 3,5 mm 3-stifts stereokontakt (hona) för mikrofonen
1 x 3,5 mm 3-stifts stereokontakt (hona) för hörlurar
• Direktivitet: enkelriktad
• Känslighet: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvensområde: 30 Hz - 16 kHz
• Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
• Egenbrus: max. 16 dBA
• Ljudtrycksnivå (SPL): max. 120 dB
• Kabellängd: ca 2,5 m
• Färg: svart
• Spänning: 1,5 V

Artikelnummer 66640
EAN: 4043619666409
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• En ledig stereokontakt 3,5 mm
Paketets innehåll
• XLR-mikrofon
• XLR till stereojackkabel
• Y-adapterkabel
• Vindskydd
© 2021 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare.
Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
66640

1/3
30.07.2021

• Mikrofonhållare
• Bordsstativ
Bilder
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Interface
kontakt:

1 x XLR Male

Kontakt 1:

1 x XLR female

Kontakt 2:

3,5 mm 3 stift stereoljudkontakt, hane

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Spänning:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Signalbrusförhållande (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Höljets material:

metall

Kabellängd:

2.5 m

Färg:

svart
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