Delock Multifunktionell dubbelkapslad USB-mikrofon med 3,5 mm
stereohörlursjack och volymkontroll + Quick-Mute-funktion
Beskrivning
Multifunktionell USB-kondensatormikrofon från Delock
som kan användas för högkvalitativ ljudinspelning och
passar perfekt för strömning, podcasting, spel och
videomöten.
Optimala inspelningar och omkopplare för polärt
mönster
Mikrofonen har en dubbelkapslad kondensator och har
därför ett hjärtformat polärt mönster (enkelriktat) och även
ett cirkulärt polärt mönster (rundstrålande). Riktningen kan
justeras med en omkopplare på baksidan av mikrofonen.
Mikrofonen kan därför alltid plocka upp ljud på ett idealt
sätt. Tack vare en hög prestanda, lågt självstörande ljud
och exakt uppspelning spelas även de finaste ljuden in
med kristallklar kvalitet.
Hörlursutmatning
Mikrofonen har ett 3,5 mm stereojackuttag för anslutning
av hörlurar eller högtalare. Ljudutmatningen tillhandahåller
16 bitars djup vid samlingshastighet 48 kHz och kan därför
spela in och spela upp ljudsignaler i DVD-kvalitet.
Steglös volymkontroll och Quick-Mute-funktion
Mikrofonförstärkningen
och
volymen
på
hörlursutmatningen kan justeras individuellt med de två
volymkontrollerna. Genom att trycka på volymkontrollen för
mikrofonförstärkning kan mikrofonen dämpas direkt.
Plug & Play
Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för
omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver
installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga
operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS
och Linux.
Stabilt stativ
Metallstativet tillhandahåller ett stabilt stöd och gummit ger
ett halkfritt grepp för inspelning.
Specifikationer
• Anslutning:
1 x USB Type-C™ 2.0 hona
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
• Kabel:
1 x USB Type-C™ 2.0 hane >
1 x USB 2.0 Typ-A hane
• Direktivitet: enkelriktad / rundstrålande
• Känslighet: -35 dB +/- 3 dB
• Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
• Samplingshastigheter:
inspelning upp till 16 Bit / 48 kHz
uppspelning upp till 16 Bit / 48 kHz
• Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
• Ljudtrycksnivå (SPL): max. 110 dB
• Volymkontroll mikrofon (högt / tyst / dämpad)
• Volymkontroll hörlursutmatning (högt / tyst)
• Omkopplare för polärt mönster
• Ström-LED
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• Kabellängd: ca 1 m
• Höljets material: metall
• Färg: svart
• Vikt: ca. 43 g
• Mått (LxBxH): ca 170 x 70 x 80 mm
• USB-driven
• Plug & Play
Systemkrav
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 eller högre
• Mac OS 10.9 eller högre
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• USB-mikrofon
• Kabeln USB Type-C™ hane till USB Typ-A hane
• Bruksanvisning
Bilder
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General
Funktion:

Plug & Play

Specifikationer:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 eller högre
Mac OS 10.9 eller högre
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
kontakt:

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

Inmatning:

1 x USB 2.0 Type-C™ female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Spänning:

USB-driven

Sensibility:

-35 dB +/- 3 dB

Samplingshastighet:

16 Bit / 48 kHz

Signalbrusförhållande (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

omnidirectional
uni-directional

Physical characteristics
Kabellängd:

1m

Färg:

svart
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