
 

 

Philips
Beépített mikrofon

SBCMD650
Fém készülékház

Fém készülékházzal és leválasztható kábellel rendelkező strapabíró mikrofon az énekléssel 
és szórakozással járó alkalmakhoz.

Éljen a lehetőséggel
• A 30 mm-es membrán a kiváló hangzás érdekében minden részletet megragad
• A dinamikus ütéselnyelés csökkenti a kezeléssel járó kísérő zajokat
• Minimalizálja a ki-be kapcsoláskor keletkező zajt.
• Az egyirányú design csak a beszélő hangját érzékeli
• A szélvédő a zaj megakadályozásával javítja a hangminőséget.

Mindig készen áll
• Az 5 m hosszú kábellel ideálisan használható mikrofonokhoz
• A sajtolt készülékház csökkenti a rezonanciát, és meghosszabbítja a termék élettartamát



 30 mm-es membrán
A nagyméretű, érzékeny membrán az emberi hang 
valamennyi részletét megragadja, hűen és élesen adja 
vissza azt.

Dinamikus ütéselnyelés
A dinamikus ütéselnyelésnek köszönhetően, a 
mikrofon kezelése során keletkező rezgések nem 
kerülnek át annak aktív részébe. A szavak tisztán 
hallhatók, zavaró kísérő zajok nélkül.

alacsony zajszint kapcsoló
Nincs többé zavaró pattanás a mikrofon be- és 
kikapcsolásánál.

egyirányú design
A mikrofon az előadó irányából érkező hangokra a 
legérzékenyebb, a többi irányból érkező hangokat 
alig észleli. Az eredmény tiszta hangzás, és a 
színpadon lévő hangszórók miatti gerjedés esélyének 
jelentős csökkenése.

Szélvédő
A beépített szélvédő kiszűri az olyan zavaró zajokat, 
melyek széllökésekből vagy a mikrofonhoz túl közeli 
légzési hangokból erednek.

5 m-es mikrofonkábel
Még nagyobb mozgásszabadság a mikrofon 
használata során.

Sajtolt fémötvözet készülékház
A strapabíró fém készülékház ellenáll a kíméletlen 
használatnak, ugyanakkor csökkenti a rezonanciát is. 
Előnye a hosszú működési idő és a jobb minőségű 
hangvisszaadás.
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• Frekvenciaátvitel: 50 - 15 000 Hz
• Impedancia: 600 ohm
• Polaritás: Szuper-kardioid
• Mikrofonérzékenység: - 72 dB +/- 3 dB
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 5 m
• Csatlakozó: 3,5 - 6,3 mm mono

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Nettó tömeg: 0,49 kg

• Bruttó tömeg: 0,58 kg
• Táratömeg: 0,09 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,4 x 33,5 x 26,5 cm
• Nettó tömeg: 8,82 kg
• Bruttó tömeg: 12,3 kg
• Táratömeg: 3,48 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 32 x 27,5 x 8 cm
• Nettó tömeg: 1,47 kg
• Bruttó tömeg: 2 kg
• Táratömeg: 0,53 kg
•
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