
 

 

„Philips“
Laidinis mikrofonas

Sidabras

SBCMD150
3 m laidas

Šis dinamiškas vienakryptis mikrofonas su integruotu priekiniu stiklu yra optimizuotas 
kokybiškam balsiniam atlikimui.

Susikurkite šventę kasdienybėje
• 27mm diafragma surenka kiekvieną detalę nuostabiam garsui
• Sumažina trukšmą įjungiant arba išjungiant
• Vienkryptis dizainas pagarsina tik garsiakalbių garsą
• „Windshield“ pagerina garso kokybę, apsaugodamas nuo triukšmo

Visada paruoštas naudoti
• 3 m ilgio laidas idealiai tinka naudoti su mikrofonais



 27mm diafragma
Puikios aktyvios mikrofono diafragmos kokybės dėka 
jūs visada užtikrintai mėgausitės aiškiu ir tiksliu garso 
atkūrimu.

Mažo triukšmo jungiklis
Negirdėsite jokių erzinančių trakštelėjimų, kai 
išjungsite arba įjungsite šį mikrofoną.

Vienkryptis dizainas
Šis mikrofonas yra jautriausias garsui, ateinančiam iš 
atlikėjo, ir ne toks jautrus garsui iš visų kitų pusių, 
todėl yra aiškus balso atkūrimas su nedideliu scenos 
garsiakalbių grįžtamuoju ryšiu.

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

3m mirkrofono laidas
Suteikite sau daugiau judėjimo laisvės su maža 
užkliuvimo ar susipaniojimo rizika.
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Garsas
• Dažninė charakteristika: 85 - 11000 Hz
• Pilnutinė varža: 600 ohm
• Poliaus modelis: vienkryptis
• Mikrofono jautrumas: -74 dB +/- 3 dB
• Tipas: Dinaminis

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

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 10101 67527 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Grynasis svoris: 0,29 kg

• Bendras svoris: 0,38 kg
• Pakuotės svoris: 0,09 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 10101 87395 4
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 54,5 x 33 x 34 cm
• Grynasis svoris: 6,96 kg
• Bendras svoris: 10,32 kg
• Pakuotės svoris: 3,36 kg

Vidinė dėžutė
• EAN: 87 10101 87394 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Grynasis svoris: 0,87 kg
• Bendras svoris: 1,2 kg
• Pakuotės svoris: 0,33 kg
•
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