Delock Πολυλειτουργικό Μικρόφωνο USB Διπλού Θαλάμου με
Στερεοφωνική Υποδοχή Ακουστικών 3,5 χιλ. Και Έλεγχο
Έντασης + Λειτουργία Γρήγορης Σίγασης
Περιγραφή
Αυτό το πολυλειτουργικό μικρόφωνο USB με
συμπυκνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
υψηλής ποιότητας καταγραφή φωνής και φωνητικών,
πράγμα που το κάνει κατάλληλο για μετάδοση ροής,
podcasting, παιχνίδια και συναντήσεις βίντεο.
Βέλτιστες καταγραφές & διακόπτης πολικού
διαγράμματος
Το μικρόφωνο διαθέτει έναν συμπυκνωτή διπλού
θαλάμου και για αυτό τον λόγο διαθέτει και καρδιοειδές
πολικό διάγραμμα (μονοκατευθυντικό) και επίσης και ένα
κυκλικό πολικό σύστημα (πανκατευθυντικό). Η
κατευθυντικότητα μπορεί να προσαρμοστεί με ένα
διακόπτη από το πίσω μέρος του μικροφώνου. Έτσι, το
μικρόφωνο πάντα συλλέγει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας
των υψηλών επιδόσεων, η χαμηλή παραγωγή ιδίου ήχου
και η ακριβής αναπαραγωγή, ακόμα και οι πιο λεπτοί
ήχοι καταγράφονται πεντακάθαρα.
Έξοδος ακουστικών
Το μικρόφωνο διαθέτει μια στερεοφωνική υποδοχή 3,5
χιλ. για τη σύνδεση ακουστικών ή ηχείων. Η έξοδος
ήχου παρέχει ικανότητα bit στα 16 bit σε ρυθμό
δειγματοληψίας των 48 kHz και μπορεί για αυτό τον
λόγο να καταγράψει και να αναπαράγει ηχητικά σήματα
σε ποιότητα DVD.
Έλεγχος έντασης με μια κίνηση & λειτουργία
γρήγορης σίγασης
Το μικρόφωνο αυξάνει την ένταση των ακουστικών αλλά
και επίσης η έξοδος των ακουστικών μπορεί να
προσαρμοστεί μεμονωμένα στα δύο χειριστήρια
έντασης. Πιέζοντας το χειριστήριο έντασης για το
μικρόφωνο, το μικρόφωνο μπορεί να σιγασθεί αμέσως.
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.
Βάση τραπεζιού
Η μεταλλική βάση παρέχει ένα σταθερό κράτημα και το
καουτσούκ παρέχει μια αντι-ολισθιτική λαβή για
καταγραφή.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB Type-C™ 2.0 θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
• Καλώδιο:
1 x USB Type-C™ 2.0 αρσενικό >
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό / πανκατευθυντήριο
• Ευαισθησία: -35 dB +/- 3 dB
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• Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz
• Συχνότητες δειγματοληψίας:
καταγραφή έως και τα 16 Bit / 48 kHz
αναπαραγωγή έως και τα 16 Bit / 48 kHz
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
• Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 110 dB
• Μικρόφωνο ελέγχου έντασης (δυνατό / ήσυχο / αθόρυβο)
• Έλεγχος έντασης εξόδου μικροφώνου (δυνατό / ήσυχο)
• Διακόπτης πολικού διαγράμματος
• Ένδειξη ενέργειας LED
• Μήκος καλωδίου: περ. 1 m
• Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
• Χρώμα: μαύρο
• Βάρος: περ. 43 g
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 70 x 80 mm
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
Απαιτήσεις συστήματος
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
• Mac OS 10.9 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μικρόφωνο USB
• Καλώδιο USB Type-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
Mac OS 10.9 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x USB 2.0 Type-C™ male

Είσοδος :

1 x USB 2.0 Type-C™ female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Sensibility:

-35 dB +/- 3 dB

Ρυθμός δειγματοληψίας:

16 Bit / 48 kHz

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

omnidirectional
uni-directional

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

1m

Χρώμα:

μαύρο
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