Delock Microfon profesional cu condensator USB 24 Bit / 192 kHz
pentru PC și Laptop
Descriere scurta
Acest microfon profesional cu condensator USB de la
Delock poate fi utilizat pentru înregistrarea vocală și a vocii
de înaltă calitate, făcându-l potrivit pentru streaming,
podcasting, jocuri și întâlniri video.
Înregistrări optime
Microfonul are un condensator de 16 mm și un model polar
cardioid (unidirecțional) și, prin urmare, captează sunetul
în mod ideal. Datorită puterii mari, a zgomotului scăzut și a
performanței precise, chiar și cele mai fine sunete sunt
înregistrate cu cristale limpezi.
Rată de eșantionare de înaltă rezoluție
Microfoanele tipice USB funcționează cu 16 Biți și 44 kHz.
Microfonul Delock oferă o rată de eșantionare de 24 Biți și
de 192 kHz, astfel încât este posibilă înregistrarea în
calitate de studio Hi-Fi.
Plug & Play
Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata
de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului.
Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare
comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și
Linux.
Bază stabilă și antiderapantă
Baza metalică cu picioare de cauciuc asigură ca
microfonul să stea stabil pe masă. Suportul de masă
trepied poate fi pliat și transportat cu ușurință, dacă este
necesar.
Specification
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-B mamă
• Directivitate: uni-direcțional
• Sensibilitate: -38 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă: 30 Hz - 16 kHz
• Rata de eșantionare: 24 Bit / 192 kHz
• Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 70 dB
• Auto-zgomot: max. 16 dBA
• Nivelul presiunii sonore (SPL): max. 120 dB
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play

Nr. 66882
EAN: 4043619668823
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Chrome OS
• Linux Kernel 4.4 sau superior
• Mac OS 10.9 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Microfon USB
• Cablu USB 2.0 Tip-A la USB 2.0 Tip-B, lungime aprox. 2,5 m
• Suport de masă (trepied)
• Inel de instalare microfon
• Parbriz
• Manual de utilizare
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General
Function:

Plug & Play

Specification:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 4.4 sau superior
Mac OS 10.9 sau superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
connector:

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

Input:

1 x USB 2.0 Type-B female

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Voltage:

Magistrală USB alimentată

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Rata de eșantionare:

24 Bit / 192 kHz

Raportul zgomotului semnalului (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Cable length:

2.5 m

Colour:

negru

© 2022 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile
de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
66882

3/3
23.01.2022

