
 

 

„Philips“
Laidinis mikrofonas

Juoda

SBCMD110
Karaoke

Šis tvirtas mikrofonas su integruotu priekiniu stiklu gali pagyvinti kiekvieną karaoke.

Susikurkite šventę kasdienybėje
• 25mm diafragma surenka kiekvieną detalę nuostabiam garsui
• Daugiakryptis dizainas surenka garsą visomis kryptimis
• „Windshield“ pagerina garso kokybę, apsaugodamas nuo triukšmo

Visada paruoštas naudoti
• 1,5 metrų ilgio laidas leidžia įsidėti grotuvą į savo krepšį



 25mm diafragma
Puikios aktyvios mikrofono diafragmos kokybės dėka 
jūs visada užtikrintai mėgausitės aiškiu ir tiksliu garso 
atkūrimu.

Daugiakryptis dizainas
Šis mikrofono jutiklis yra vienodai jautrus visoms 
kryptims.

„Windshield“
Integruotas „Windshield“ apsaugo nuo triukšmo, 
kurį sukelia vėjas arba kvėpavimas pernelyg arti 
mikrofono.

1,5 metro laidas
Idealus laido ilgis suteikia judėjimo laisvę ir galimybę 
rinktis, kur įsidėti garso įrenginį.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 6,5 x 24 x 6 cm
• Svoris: 0,12 kg

Garsas
• Dažninė charakteristika: 100 - 10 000 Hz
• Pilnutinė varža: 600 ohm
• Poliaus modelis: Daugiakryptis
• Mikrofono jautrumas: -80 dB +/- 3 dB
• Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 - 6,3 mm mono

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 10101 67526 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,5 x 30,6 x 6,5 cm
• Grynasis svoris: 0,195 kg
• Bendras svoris: 0,27 kg
• Pakuotės svoris: 0,075 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 10101 87387 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 55,3 x 33,8 x 34,3 cm
• Grynasis svoris: 4,68 kg
• Bendras svoris: 8 kg
• Pakuotės svoris: 3,32 kg

Vidinė dėžutė
• EAN: 87 10101 87386 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 32 x 26,8 x 15,3 cm
• Grynasis svoris: 1,17 kg
• Bendras svoris: 1,78 kg
• Pakuotės svoris: 0,61 kg
•
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