Delock USB-s kondenzátor mikrofon állvánnyal
személyi számítógéphez és laptophoz, 24 Bit / 192 kHz
Leírás
Ez a Delock USB kondenzor mikrofon használható jó minőségű
hangrögzítésére,

stream-

és

podcast

készítéséhez,

video

találkozókhoz, játékokhoz.
Lehetséges felvételek
A mikrofon kardiod polár karakterisztikájú (egyirányú) és ideálisan
rögzíti a hangot. Magas minősége, halk saját hangja és pontos
ismétlésének

köszönhetően

még

a

legfinomabb

hangok

is

optimálisan rögzíthetők.

Tételszám 66832
EAN: 4043619668328

Magas felbontású mintavételezési sebesség

Származási hely: China

Az átlagos USB mikrofonok 16 Bit és 44 kHz cen működnek. A

Csomag: Retail Box

Delock mikrofon 24 Bit és 192 kHz-ces mintavételi sebességet
biztosít, így a felvételek magas minőségben, HiFi stúdió szintet lehet
elérni.
Fokozatmentes mikrofonerősítő
A mikrofonerősítő szabályozója lehetővé teszi, hogy egyénileg
erősítse vagy csökkentse a mikrofon felvétel hangerejét.
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 ás nem-csúszó állvány
A fémváz gumi lábakkal biztosítja, hogy a mikrofon biztosan álljon az
asztalon. A háromlábú állvány összehajtható és igény szerint
könnyen szállítható.

Műszaki adatok
Csatlakozó: 1 x USB 2.0 B-típusú hüvely
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Irányítottság: egyirányú
Érzékenység: -13 dB +/- 3 dB
Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
Mintavételi érték: 24 Bit / 192 kHz
Jel-zaj arány (SNR): kb. 60 dB
Hangnyomás szint (SPL): max. 93 dB
Kábelhossz: kb. 1,5 m
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
USB 2.0 A-típusú – USB 2.0 B-típusú-kábel
Asztali állvány (tripod)
Mikrofon rögzítési gyűrű
Használati utasítás

Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

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-B female

Bemenet:

1 x USB 2.0 Type-B female

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Feszültség:

USB-busz energiaforrás

Sensibility:

- 13 dB +/- 3 dB

Mintavételi érték:

24 Bit / 176 kHz

Jel-zaj arány (SNR):

ca. 60 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

1,5 m

Szín:

fekete
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