
 

 

Philips
Káblový mikrofón

Čierna

SBCMD110
Karaoke

Tento odolný mikrofón zo zabudovaným veter. štítom oživí každú vašu karaoke akciu.

Oživí každú príležitosť
• Membrána 25 mm zachytí každý detail a poskytne skvelý zvuk
• Všesmerný dizajn sníma zvuk zo všetkých smerov
• Kryt proti vetru zlepšuje kvalitu zvuku tým, že predchádza hluku

Vždy pripravený
• Kábel s dĺžkou 1,5 metra, ktorý vám umožní uložiť si prehrávač do tašky



 Membrána 25 mm
Vynikajúca kvalita aktívnej membrány mikrofónu je 
zárukou, že vždy získate vernú a čistú reprodukciu 
zvuku.

Všesmerný dizajn
Snímač tohto mikrofónu je rovnomerne citlivý na 
zvuk zo všetkých smerov.

Kryt proti vetru
Integrovaný kryt proti vetru zabraňuje rušivým 
zvukom pri závanoch vetra alebo ak niekto dýcha 
príliš blízko mikrofónu.

1,5-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
audio zariadenie.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 6,5 x 24 x 6 cm
• Hmotnosť: 0,12 kg

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 100 - 10 000 Hz
• Impedancia: 600 ohmov
• Polarizácia: Obojsmerný
• Citlivosť mikrofónu: -80 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 - 6,3 mm mono

Rozmery balenia
• EAN: 87 10101 67526 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,5 x 30,6 x 6,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,195 kg
• Hmotnosť brutto: 0,27 kg
• Hmotnosť obalu: 0,075 kg

Vonkajší kartón
• EAN: 87 10101 87387 9
• Počet používateľských balení: 24
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 55,3 x 33,8 x 34,3 cm
• Hmotnosť netto: 4,68 kg
• Hmotnosť brutto: 8 kg
• Hmotnosť obalu: 3,32 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 10101 87386 2
• Počet používateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 32 x 26,8 x 15,3 cm
• Hmotnosť netto: 1,17 kg
• Hmotnosť brutto: 1,78 kg
• Hmotnosť obalu: 0,61 kg
•

Technické údaje
Káblový mikrofón
Čierna
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