Professzionális számítógépes megosztásra használható
(podcast) mikrofon XLR konnektorral és 3 tűs sztereó jack apával,
valamint adapter kábellel okostelefonokhoz és tabletekhez
Leírás
Ez a Delock professzionális kondenzátor
használható jó minőségű hang rögzítésre.

mikrofon

Lehetséges felvételek
A mikrofon rendelkezik egy jó minőségű, 16 mm-es
kondenzátor chip-pel és egy kardiod polár (többirányú)
karakterológiával, így ideálisan rögzíti a hangot. Magas
áram, alacsony sajátzaj és pontos működés jelzi, mely
még tökéletesebben, kristálytisztán tudja a hangokat
rögzíteni.
Jó szélvédő
A mellékelt szélvédő miatt a felvétel minősége tovább
optimalizálódik. A zavaró szélzajokat optimálisan szűri.
Többfunkciós alkalmazás
Bármilyen személyi számítógéphez vagy laptophoz
csatlakoztatható a leszerelhető XLR vagy 3 tűs sztereó
jack kábelen keresztül. A mellékelt 4 tűs Y adapter kábellel
tablethez vagy okostelefonhoz is csatlakoztatható.
Biztos ás nem-csúszó állvány
A fém állvány gumírozott lábakkal biztosítja, hogy a
mikrofon stabilan álljon az asztalon. A mikrofon tartó
állítható 180° fokos szögben igény szerint. Az állvány
könnyen összecsukható és szállítható, amikor szükséges.
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x XLR dugó
• Kábel:
1 x XLR hüvely >
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó
• Y adapter:
1 x 3,5 mm 4 dugós sztereo jack apa (CTIA szabvány) >
1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhüvellyel ellátott mikrofon
1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhüvellyel ellátott headset
• Irányítottság: egyirányú
• Érzékenység: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenciatartomány: 30 Hz - 16 kHz
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 70 dB
• Saját hang: max. 16 dBA
• Hangnyomás szint (SPL): max. 120 dB
• Kábelhossz: kb. 2,5 m
• Szín: fekete
• Feszültség: 1,5 V
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Rendszerkövetelmények
• Szabad sztereó port 3,5 mm
A csomag tartalma
• XLR Mikrofon
• XLR - sztereó jack kábel
• Y adapter kábel
• Szélfogó
• Mikrofon tartó
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• Asztali lábazat
Képek
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Interface
csatlakozó:

1 x XLR Male

Csatlakozó 1:

1 x XLR female

Csatlakozó 2:

3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Feszültség:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Jel-zaj arány (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

fém

Kábelhosszúság:

2.5 m

Szín:

fekete
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