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Ενσύρματο μικρόφωνο

Ασημί

SBCMD150
Καλώδιο 3 μέτρων

Δυναμικό μικρόφωνο μονής κατεύθυνσης με ενσωματωμένο αντιαναίμιο για 
ποιοτικές φωνητικές αποδόσεις.

Ζωντανέψτε κάθε περίσταση
• Το διάφραγμα 27 χιλ. συλλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια για εξαιρετικό ήχο
• Ελαχιστοποίηση θορύβου μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
• Ο σχεδιασμός μονής κατεύθυνσης συλλαμβάνει μόνο τη φωνή του ομιλητή
• Το αντιαναίμιο βελτιώνει την ποιότητα ήχου αποτρέποντας το θόρυβο

Πάντα έτοιμο
• Το καλώδιο 3 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση με μικρόφωνα



 Διάφραγμα 27 χιλ.
Η εξαιρετική ποιότητα του ενεργού διαφράγματος 
του μικροφώνου εξασφαλίζει πάντα πιστή, 
καθαρή αναπαραγωγή ήχου.

Διακόπτης χαμηλού θορύβου
Δεν θα ακούτε ενοχλητικά 'κλικ' όταν 
ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το μικρόφωνο.

Σχεδιασμός μονής κατεύθυνσης
Το μικρόφωνο αυτό είναι πιο ευαίσθητο στον ήχο 
που έρχεται από την κατεύθυνση του καλλιτέχνη, 
και λιγότερο ευαίσθητο στον ήχο από άλλες 
κατευθύνσεις. Το αποτέλεσμα είναι καθαρή 
αναπαραγωγή φωνής με μικρό κίνδυνο να 
ακουστούν οι ομιλητές στη σκηνή.

Αντιαναίμιο
Το ενσωματωμένο αντιαναίμιο αποτρέπει τους 
ενοχλητικούς θορύβους που μπορεί να 
προκληθούν από ριπές ανέμου ή εάν αναπνέετε 
πολύ κοντά στο μικρόφωνο.

Καλώδιο μικροφώνου 3μ.
Απολαύστε μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης με 
μικρό κίνδυνο να παραπατήσετε ή να 
μπερδευτείτε.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 85 - 11000 Hz
• Αντίσταση: 600 ohm
• Πολικό διάγραμμα: Μονής κατεύθυνσης
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: -74 dB +/- 3 dB
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 3 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Μονοφωνική 3,5 - 6,3 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10101 67527 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

8,5 x 30,5 x 6,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,29 κ.

• Μεικτό βάρος: 0,38 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,09 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10101 87395 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

54,5 x 33 x 34 εκ.
• Καθαρό βάρος: 6,96 κ.
• Μεικτό βάρος: 10,32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,36 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10101 87394 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,5 x 26,5 x 7,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,87 κ.
• Μεικτό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,33 κ.
•
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