Delock Profesionální kondenzátorový mikrofon s rozhraním USB,
24 bitů / 192 kHz, pro PC a laptop
Popis
Tento profesionální kondenzátorový mikrofon s rozhraním
USB, značky Delock, lze používat k pořizování vysoce
kvalitních nahrávek zvuku a hlasu, takže je vhodný na
streaming, podcasting, hry a videokonference.
Optimální nahrávky
Tento mikrofon má kondenzátor 16 mm a kardioidní
polární obrazec (jednosměrný), a proto ideálně zachycuje
zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu
prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty
nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.
Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení
Typické USB mikrofony pracují při hodnotách 16 Bitů a
44 kHz. Mikrofon Delock nabízí vzorkovací frekvenci 24
Bitů a 192 kHz, takže je možné nahrávat ve studiové Hi-Fi
kvalitě.
Plug & Play
Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven
k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače.
Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními
systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome
OS a Linux.
Stabilní a neklouzavý stojan
Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje, stabilní
umístění mikrofonu na stole. Stolní stojan lze v případě
potřeby složit a snadno přepravovat.
Specifikace
• Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
• Směrovost: jednosměrná
• Citlivost: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
• Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz
• Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
• Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
• Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
• USB Bus power
• Plug & Play

Číslo produktu 66882
EAN: 4043619668823
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
• Mac OS 10.9 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• USB mikrofon
• Kabel USB 2.0 Typ-A na USB 2.0 Typ-B, délka ca. 2,5 m
• Stolní stojan (trojnožka)
• Instalační kroužek mikrofonu
• Windscreen
• Uživatelská příručka
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Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

Specifikace:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
Mac OS 10.9 nebo vyšší
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Type-A male
1 x USB 2.0 Type-B female

Vstup:

1 x USB 2.0 Type-B female

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Napětí:

USB Bus power

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Vzorkovací frekvence:

24 Bit / 192 kHz

Poměr signálu a šumu (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Délka kabelu:

2.5 m

Barva:

černá
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