Delock Többfunkciós dupla kondenzor USB mikrofon 3,5 mm-es
sztereo jack fejhallgatóval és hangbeállítással, valamint némító
funkcióval
Leírás
Ez a Delock többfunkciós USB kondenzor mikrofon
használható jó minőségű zene és hangfelvételre, streamés podcast készítéséhez, video találkozókhoz, játékokhoz.
Optimális felvételek és iránykarakterisztika kapcsoló
A mikrofonnak van egy dupla kapszulás kodenzorja, és így
van egy kardioid iránykarakterisztikája (egyirányú) és még
egy
körkörös
iránykaranykarakterisztikája
(gömb
karakterisztika). A direktíva beállítható egy kapcsolóval a
mikrofon hátulján. Így a mikrofon mindig rögzíti a hangot
ideálisan. A jó minőségnek, alacsony géphangnak és
pontos lejátszásnak köszönhetően, még a legfinomabb
hangok rögzítése is kristálytisztán lehetséges.
Fejhallgató kimenet
A mikrofonnak van egy 3,5 mm-es sztereo jack
csatlakozása fejhallgatókhoz vagy hangszórókhoz. Az
audio kimenet egy 16 bites mélységet ad 48 kHz-s
mintavételezési sebességen, és így a felvehető és
lejátszható hangok DVD minőségűek.
Léptető nélküli hangszabályzó és elnémító funkció
A mikrofon emelője és a fejhallgató hangerőjének
kimenete beállítható egyedileg a két hangszabályzón. A
mikrofon hangszabályzójának lenyomásával a mikrofon
azonnal elnémítható.
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 állvány
A fémalap biztos állványt teremt,
csúszásmentes szorítást ad a felvételhez.
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Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ 2.0 anya
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
• Kábel:
1 x USB Type-C™ 2.0 dugó >
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Irányítottság: egyirányú / mindenirányú
• Érzékenység: -35 dB +/- 3 dB
• Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
• Mintavételi arányok:
felvétel akár 16 Bit / 48 kHz
visszajátszás akár 16 Bit / 48 kHz
• Jel-zaj arány (SNR): kb. 70 dB
• Hangnyomás szint (SPL): max. 110 dB
• Hangszabályozós mikrofon (hangos / csendes / némítás)
• Hangszabályozó fejhallgató kimenet (hangos / csendes)
• Iránykarakterisztikai kapcsoló
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• Táp LED
• Kábelhossz: kb. 1 m
• Burkolat anyaga: fém
• Szín: fekete
• Tömeg: kb. 43 g
• Méretek (HxSzxM): kb. 170 x 70 x 80 mm
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
Rendszerkövetelmények
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 vagy újabb
• Mac OS 10.9 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• USB Mikrofon
• Kábel USB Type-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval
• Használati utasítás
Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

Műszaki adatok:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 vagy újabb
Mac OS 10.9 vagy újabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó
1 x USB 2.0 Type-C™ male

Bemenet:

1 x USB 2.0 Type-C™ female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Feszültség:

USB-busz energiaforrás

Sensibility:

-35 dB +/- 3 dB

Mintavételi érték:

16 Bit / 48 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

omnidirectional
uni-directional

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

1m

Szín:

fekete
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