Delock Professzionális kondenzátor mikrofon-szett USB
csatlakozóval podcasting-hoz és lejátszáshoz
Leírás
Ez a Delock USB-s professzionális kondenzátor mikrofon
használható magas minőségű hang és zene rögzítésére.
Lehetséges felvételek
A mikrofon rendelkezik egy 16 mm-es kondenzátorral és
egy vese (kardiod)- és iránykarakterisztikával (minden
irányból), így tökéletesen rögzíti a hangot. Magas áram,
alacsony sajátzaj és pontos működés jelzi, mely még
tökéletesebben, kristálytisztán tudja a hangokat rögzíteni.
Két-rétegű pop-filter és szélvédő
A beépített két-rétegű pop-filter és szélvédőnek
köszönhetően, a felvétel minősége tovább optimalizálható.
A zavaró szélzúgás kiszűrhető.
Magas mintavételi frekvencia
Az átlagos USB csatlakozós mikrofonok 16 Bit és 44 KHzval működnek. A Delock mikrofon lehetőséget ad 24 Bit és
192 kHz mintavételi frekvencia elérésére, így Hifi
stúdióban készített felvételhez hasonló minőség érhető el.
Plug & Play
Az USB bedug-lejátsz (Plug & Play) technikájának
köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs
szükség meghajtó program telepítésére. A mikrofon
minden általános operációs rendszeren működik úgy, mint
Windows, Mac, Chrome és Linux.
Biztos és állítható lábazat
Az állvány biztosan rögzíti a mikrofont az asztalon. A
teleszkópos funkcióval, a mikrofon állítható a kívánt
magasságra.
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 B-típusú hüvely
• Irányítottság: egyirányú
• Érzékenység: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenciatartomány: 30 Hz - 16 kHz
• Mintavételi érték: 24 Bit / 192 kHz
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 70 dB
• Saját hang: max. 16 dBA
• Hangnyomás szint (SPL): max. 120 dB
• Két-rétegű pop-filter: Ø 120 mm
• Állvány: Ø kb. 130 mm (kb. 600 g)
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
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Rendszerkövetelmények
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 vagy újabb
• Mac OS 10.9 vagy újabb
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• USB Mikrofon
• USB 2.0 A-típusú – USB 2.0 B-típusú-kábel, hosszúsága kb. 2,5 m
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• Rázkódásmentes (spider)
• Teleszkópos kar
• Állvány
• Pop-filter
• Szélfogó
• Használati utasítás
Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 vagy újabb
Mac OS 10.10 vagy újabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Feszültség:

USB-busz energiaforrás

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Mintavételi érték:

24 Bit / 192 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

2.5 m

Szín:

fekete
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