Delock Microfon condenser omni-direcțional pentru smartphone /
tabletă cu ieșire în serpentină, mufă stereo 3,5 mm, 4 pini tată +
mufă stereo 3,5 mm mamă
Descriere scurta
Acest microfon de la Delock este potrivit pentru utilizarea
pe telefonul mobil sau pe tabletă și poate fi utilizat pentru
transmisii voce și vocale. Baza cauciucată oferă un suport
anti-alunecare, iar microfonul poate fi rotit în direcția
ideală, folosind serpentina. În plus, microfonul are un port
pentru mufa stereo de 3,5 mm și, astfel, poate fi utilizate și
căști în același timp.

Specification
• Conectori:
1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
• Directivitate: omnidirecțională
• Impedanţă: 2,2 kOhm
• Sensibilitate: -32 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă: 100 Hz - 13 kHz
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 55 x 64 x 143 mm
• Greutate: cca 88 g
• Lungime cablu: aprox. 1,7 m

Nr. 65872
EAN: 4043619658725
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo cu standard CTIA
Pachetul contine
• Microfon
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Interface
connector:

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male
1 x 3.5 mm stereo jack

Technical characteristics
Frequency range:

10 Hz - 10 kHz

Impedance:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

88 g

Cable length:

ca. 1.6 m

Lungime:

55 mm

Width:

64 mm

Height:

143 mm

Colour:

negru
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