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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 50 - 15 000 Hz
• Celkový odpor: 600 ohmov
• Polarizácia: Jednosmerný
• Citlivosť mikrofónu: -72 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamický

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Čistá hmotnosť: ,29 kg

• Hmotnosť brutto: ,38 kg
• Hmotnosť obalu: ,09 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Čistá hmotnosť: 7,6 kg
• Hmotnosť brutto: 12,3 kg
• Hmotnosť obalu: 4,7 kg

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 32 x 27 5 x 8 cm
• Čistá hmotnosť: 1 kg
• Hmotnosť brutto: 1,5 kg
• Hmotnosť obalu: ,5 kg
•

Káblový mikrofón
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 2.0.4

12 NC: 9082 100 00526
EAN: 87 10101 67952 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SBCM

Najdôlež

Membrán
Táto veľká 
ľudského h

Zabudova
Praktický p
na požadov

Dynamic
Funkcia Dy
absorpcia n
manipulácii
mikrofónu. 
hluku pri m

Tichý spí
Pri vypínaní
žiadne rušiv

Jednosme
Tento mikro
smeru hovo
ostatných s
s malým riz
na scéne.

Kryt prot
Integrovaný
pri závanoc
mikrofónu.

5-metrov
Poskytuje v
mikrofónu.
D195/

itejšie f

a 30 mm
a citlivá me
lasu a posk

né ovl. h
osuvný ovlá
anú úroveň

ká absorp
namic Shoc
árazov) za
 zariadenia
Jasne počuj
anipulácii.

nač
 a zapínaní
é zvuky.

rné prev
fón je najci
riaceho a o
merov. Výsle
ikom vznik

i vetru
 kryt proti v
h vetra aleb

ý kábel m
ám väčšiu s
mbrána zachytí každý detail 
ytne vernú a čistú reprodukciu.

lasitosti
dač umožňuje nastaviť hlasitosť 
.

cia nárazov
k Absorption (Dynamická 
bezpečuje, aby sa vibrácie pri 
 neprenášali na aktívnu časť 
ete, čo sa hovorí - bez rušivého 

 tohto mikrofónu nebudete počuť 

edenie
tlivejší na zvuky prichádzajúce zo 
mnoho menej citlivý na zvuky z 
dkom je jasná reprodukcia hlasu 

u spätnej väzby s reproduktorov 

etru zabraňuje rušivým zvukom 
o ak niekto dýcha príliš blízko 

ikrofónu
lobodu pohybu pri použití 
00

unkcie

http://www.philips.com

