Delock Συμπυκνωτής Μικροφώνου USB με Βάση 24 Bit / 192
kHz για PC και Laptop
Περιγραφή
Αυτό το μικρόφωνο USB με συμπυκνωτή της Delock
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας
καταγραφή φωνής και φωνητικών, γεγονός που το κάνει
κατάλληλο για μετάδοση ροής, podcasting, παιχνίδια και
συναντήσεις βίντεο.
Άριστες καταγραφές
Το μικρόφωνο διαθέτει ένα καρδιοειδές πολικό σύστημα
(μονοκατευθυντικό) και συλλαμβάνει ιδανικά τον ήχο.
Χάρη στις υψηλές επιδόσεις, τον χαμηλό ίδιο θόρυβο
και την ακριβή αναπαραγωγή, ακόμα και οι πιο λεπτοί
ήχοι καταγράφονται με βέλτιστο τρόπο.
Ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης
Τα τυπικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44
kHz. Το μικρόφωνο της Delock προσφέρει ρυθμό
δειγματοληψίας στα 24 Bit και 192 kHz, έτσι ώστε να
είναι δυνατές οι καταγραφές σε ποιότητα στούντιο σε
υψηλή ανάλυση HiFi.
Συνεχές όφελος μικροφώνου
Ο έλεγχος οφέλους του μικροφώνου σας επιτρέπει
προσωπικά να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της
καταγραφής του μικροφώνου.
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.
Σταθερή & αντι-ολισθιτική βάση
Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ
διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο μένει σταθερό στο
τραπέζι. Η τρίποδη βάση τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί
και να μεταφερθεί εύκολα αν χρειαστεί.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
• Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
• Ευαισθησία: -13 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
• Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 60 dB
• Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 93 dB
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
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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
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Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μικρόφωνο USB
• Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A σε USB 2.0 Τύπου-B
• Βάση τραπεζιού (τρίποδη)
• Δακτύλιος εγκατάστασης μικροφώνου
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

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-B female

Είσοδος :

1 x USB 2.0 Type-B female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Sensibility:

- 13 dB +/- 3 dB

Ρυθμός δειγματοληψίας:

24 Bit / 176 kHz

Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):

ca. 60 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

1,5 m

Χρώμα:

μαύρο
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