Delock Μικρόφωνο USB με καμπυλωτό καλώδιο με βάση και
σίγαση + πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Περιγραφή
Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις φωνής και ομιλίας. Η
βάση από καουτσούκ του παρέχει προστασία από την
ολισθηρότητα και ο εύκαμπτος βραχίονας επιτρέπει στο
μικρόφωνο να λυγίσει εύκολα προς την επιθυμητή
κατεύθυνση. Η δακτύλιος LED και η πράσινη ένδειξη
LED δείχνουν τη λειτουργία και η ενεργοποίηση της
σίγασης ή η απενεργοποίησή της αντίστοιχα με την
μπλε ή κόκκινη ένδειξη. Το πλήκτρο Σίγασης σιωπά το
μικρόφωνο κα το πλήκτρο Ενεργοποίησης το ανοίγει και
το κλείνει.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
• Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
• Ευαισθησία: -44 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 70 Hz - 9 kHz
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz
• Πλήκτρο λειτουργίας:
1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
1 x διακόπτης σίγασης
• Εύκαμπτος βραχίονας, μήκους περ. 25 cm
• Κατάσταση LED
• Βάση από καουτσούκ
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,7 m
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 120 x 85 x 320 mm
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play

Αρ. προϊόντος 65871
EAN: 4043619658718
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.3, ex Mac OS 10.9
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μικρόφωνο USB
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

Supported operating system:

Mac OS 10.9 ili noviji
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 3.3 ili noviji

LED indikator:

power and activity

Style:

with on/off button

Interface
priključak:

1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški

Technical characteristics
Frequency range:

70 Hz - 9 kHz

Napon:

Napajanje iz USB sabirnice

Sensibility:

-44 dB +/- 3 dB

Kvaliteta uzorka:

16 Bit / 48 kHz

Physical characteristics
Duljina kabela:

1,7 m

Duljina:

120 mm

Width:

85 mm

Height:

320 mm

Boja:

crni
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