Delock Multifunkční duální kapslový USB mikrofon s 3,5 mm
stereofonním sluchátkovým konektorem, s funkcí ovládání
hlasitosti a s funkcí rychlého ztlumení
Popis
Tento multifunkční kondenzátorový USB mikrofon značky
Delock lze používat k pořizování vysoce kvalitních
nahrávek zvuku a hlasu, takže je vhodný na streaming,
podcasting, hry a videokonference.
Optimální nahrávky a přepínač polárního diagramu
Tento mikrofon má duální kapslový kondenzátor, a proto
má srdcový (jednosměrný) polární diagram a také kruhový
(všesměrový) polární diagram. Směrovost lze upravit
spínačem na zadní straně mikrofonu. Takže mikrofon bude
vždy zachycovat zvuk ideálně. Díky vysokému výkonu,
nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a přesné
reprodukci jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány
s průzračnou zřetelností.
Sluchátkový výstup
Tento mikrofon má stereofonní konektor průměru 3,5 mm
k připojení sluchátek nebo reproduktorů. Zvukový výstup
má bitovou hloubku 16 bitů při vzorkovací frekvenci
48 kHz, a proto může nahrávat a přehrávat zvukové
signály v kvalitě DVD.
Plynulé ovládání hlasitosti a funkce rychlého
ztlumení
Zesílení mikrofonu a hlasitost sluchátkového výstupu lze
individuálně nastavovat pomocí dvou ovládacích prvků
hlasitosti. Stiskem ovládání hlasitosti pro zesílení
mikrofonu lze mikrofon okamžitě ztlumit.
Plug & Play
Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven
k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače.
Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními
systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome
OS a Linux.
Stabilní stojan
Kovová základna poskytuje stabilní stojan a guma zajistí
neklouzavé uchopení při nahrávání.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB Type-C™ 2.0 samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
• Kabel:
1 x USB Type-C™ 2.0 samec >
1 x USB 2.0 Typ-A samec
• Směrovost: jednosměrná / všesměrová
• Citlivost: -35 dB +/- 3 dB
• Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
• Vzorkovací frekvence:
nahrávání do 16 bitů / 48 kHz
přehrávání do 16 bitů / 48 kHz
• Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
• Hladina akustického tlaku (SPL): max. 110 dB
• Mikrofon s ovládáním hlasitosti (hlasitý / tichý / ztlumený)
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• Výstup mikrofon s ovládáním hlasitosti (hlasitý / tichý)
• Přepínání polárního diagramu
• LED napájení
• Délka kabelu: cca. 1 m
• Materiál pouzdra: kovová
• Barva: černá
• Váha: cca. 43 g
• Rozměry (DxŠxV): cca. 170 x 70 x 80 mm
• USB Bus power
• Plug & Play
Systémové požadavky
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
• Mac OS 10.9 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• USB mikrofon
• Kabel USB Type-C™ samec na USB Typ-A samec
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

Specifikace:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
Mac OS 10.9 nebo vyšší
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Typ-A samec
1 x USB 2.0 Type-C™ male

Vstup:

1 x USB 2.0 Type-C™ female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Napětí:

USB Bus power

Sensibility:

-35 dB +/- 3 dB

Vzorkovací frekvence:

16 Bit / 48 kHz

Poměr signálu a šumu (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

omnidirectional
uni-directional

Physical characteristics
Délka kabelu:

1m

Barva:

černá
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