Delock Επαγγελματικό Σετ Συμπυκνωτή Μικροφώνου USB για
Podcasting και Παιχνίδια
Περιγραφή
Αυτός ο επαγγελματικός συμπυκνωτής μικροφώνου
USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη
ποιότητα φωνής και φωνητικές καταγραφές.
Άριστες καταγραφές
Το μικρόφωνο διαθέτει συμπυκνωτή 16 χιλ. Και ένα
μοτίβο cardioid polar (μονοκατευθυντικό) και γι΄ αυτό το
λόγο προσλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίιας της
υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός προσωπικός ήχος και η
ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι
καταγράφονται καθαρά.
Φίλτρο Διπλής Φάσης Pop & Windscreen
Εξαιτίας του συμπεριλαμβανομένου φίλτρου διπλής
φάσης pop και της windscreen, η ποιότητα καταγραφής
βελτιστοποιείται περεταίρω. Οι ενοχλητικοί ήχοι του
αέρα φιλτράρονται κατάλληλα.
Υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας
Τα κλασικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και
44 KHz. Το μικρόφωνο της Delock προσφέρει ρυθμό
δειγματοληψίας στα 24 Bit και 192 kHz, οπότε είναι
δυνατό να καταγράψει ποιότητα Hi-Fi σε studio.
Plug & Play
Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι
έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται
εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα
τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome
OS και Linux.
Σταθερή & προσαρμόσιμη βάση
Η βάση βεβαιώνει πως το μικρόφωνο είναι σταθερό στο
τραπέζι. Με την τηλεσκοπική λειτουργία, το μικρόφωνο
μπορεί να προσαρμοστεί στο επιθυμητό ύψος.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
• Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
• Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
• Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
• Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
• Φίλτρο διπλής φάσης pop: Ø 120 χιλ.
• Βάση: Ø περ. 130 χιλ. (περ. 600 γρ.)
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
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Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
• Mac OS 10.9 ή νεότερο
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
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Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μικρόφωνο USB
• Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A σε USB 2.0 Τύπου-B, μήκους περ. 2,5 m
• Υποδοχή μικροφώνου (spider)
• Τηλεσκοπική ράβδος
• Βάση
• Φίλτρο Pop
• Προστατευτικό ανέμου
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
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 4.4 ili noviji
Mac OS 10.10 ili noviji

Interface
priključak:

1 x USB 2.0 Tipa-A muški

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Napon:

Napajanje iz USB sabirnice

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Kvaliteta uzorka:

24 Bit / 192 kHz

Razina buke signala (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Duljina kabela:

2.5 m

Boja:

crni
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