
 

 

Philips
Langallinen mikrofoni

Musta

SBCMD650
Metallikuori

Kestävä mikrofonissa on metallikuori ja irrotettava johto, ja se sopii laulamiseen ja 
viihdyttämiseen.

Elämän makua tilanteessa kuin tilanteessa
• 30 mm:n kalvo poimii pienimmätkin yksityiskohdat ja tuottaa erinomaisen äänen
• Dynamic Shock Absorption -ominaisuus vähentää käsittelyn ääniä
• Mikrofonin voi kytkeä päälle ilman melua
• Yksisuuntainen rakenne poimii vain esiintyjän äänen
• Tuulisuojus vähentää kohinaa ja parantaa äänenlaatua

Aina valmiina
• 5 metrin pituinen johto sopii loistavasti mikrofonikäyttöön
• Metallirunko vähentää resonanssia ja pidentää käyttöikää



 30 mm:n kalvo
Tämä suuri ja herkkä kalvo poimii pienimmätkin 
yksityiskohdat ihmisäänestä ja tuottaa terävää ja 
luonnollista ääntä.

Dynamic Shock Absorption -ominaisuus
Dynamic Shock Absorption -ominaisuus varmistaa, 
että käsittelyn synnyttämät äänet eivät kulkeudu 
mikrofonin aktiiviseen osaan. Puhe tulee perille 
selvänä ilman häiriöääniä.

Kohinanvaimennuskytkin
Tämän mikrofonin voi käynnistää ja sammuttaa ilman 
häiritseviä napsahduksia.

Yksisuuntainen
Mikrofoni on virittynyt vastaanottamaan 
nimenomaan esiintyjän suunnasta tulevan äänen, 
joten muista suunnista tulevat äänet jäävät melkein 
kokonaan pois. Tuloksena on puhdas äänentoisto, 
eikä ääni pääse juuri koskaan kiertämään lavan 
kaiuttimissa.

Tuulisuojus
Tuulisuojus ehkäisee tuulenpuuskien ja hengityksen 
(kun käyttäjä on liian lähellä mikrofonia) aiheuttamia 
häiriöitä.

5 m:n mikrofonijohto
Liiku vapaasti mikrofonisi kanssa.

Valettu metallirunko
Vankka metallirunko paitsi kestää kovaa kohtelua 
myös vähentää resonanssia, eli käyttöikä on pidempi 
ja äänentoisto on parempi.
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Ääni
• Taajuusvaste: 50 - 15 000 Hz
• Impedanssi: 600 ohmia
• Polaarinen kuvio: Superkardioidi
• Mikrofonin herkkyys: -72 dB +/- 3 dB
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johdon pituus: 5 m
• Liitin: 3,5 - 6,3 mm (mono)

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 10101 67528 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Nettopaino: 0,49 kg

• Kokonaispaino: 0,58 kg
• Taara: 0,09 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 10101 87403 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 18
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 54,5 x 33 x 26 cm
• Nettopaino: 8,82 kg
• Kokonaispaino: 12,3 kg
• Taara: 3,48 kg

Sisäpakkaus
• EAN: 87 10101 87402 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Nettopaino: 1,47 kg
• Kokonaispaino: 2 kg
• Taara: 0,53 kg
•
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