
 

 

Philips
Microfoane cu cablu

SBCMD650
Carcasă metalică

Un microfon cu carcasă din metal şi cablu detaşabil pentru prestaţii vocale şi de 
divertisment

Profitaţi de ocazie
• Diafragma de 30 mm captează fiecare detaliu, pentru un sunet excelent
• Absorbţia șocurilor reduce zgomotul la manipulare
• Minimizează zgomotul la comutarea Pornit/Oprit
• Designul unidirecţional captează numai vocea vorbitorului
• Scutul fonic crește calitatea sunetului blocând zgomotele

Mereu pregătit
• Cablul de 5 m este ideal pentru microfoane
• Corpul dintr-un aliaj special reduce rezonanţa și crește durabilitatea



 Diafragmă de 30 mm
Această diafragmă mare, sensibilă, captează fiecare 
detaliu al vocii, asigurând o reproducere limpede și 
fidelă a sunetului.

Absorbţia dinamică a șocurilor
Absorbţia dinamică a șocurilor face ca manipularea 
căștii să nu producă vibraţii în microfon. Auziţi clar 
ce se spune, fără zgomote deranjante.

Comutator silenţios
Nu veţi auzi zgomote nedorite la activarea sau 
dezactivarea acestui microfon.

Design unidirecţional
Acest microfon este mult mai sensibil la sunetele 
provenite dinspre vorbitor decât la cele din alte 
direcţii. Rezultatul: redarea clară a vocii și reducerea 
riscului microfoniilor datorate boxelor de scenă.

Scut fonic
Scutul fonic integrat oprește zgomotele deranjante 
produse de vânt sau de respiraţia în apropierea 
microfonului.

Cablu pentru microfon de 5 m
Oferiţi-vă mai multă libertate de mișcare când 
utilizaţi microfonul

Corp din aliaj special
Corpul metalic nu este destinat doar protecţiei la 
șocuri, dar reduce și rezonanţa. Rezultatul: operare 
îndelungată și redare îmbunătăţită.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 50 - 15 000 Hz
• Impedanţă: 600 ohmi
• Polar: Super cardiod
• Sensibilitate microfon: -72 dB +/- 3 dB
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Lungime cablu: 5 m
• Conector: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Greutate netă: .49 kg

• Greutate brută: 0,58 kg
• Greutate proprie: 0,09 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,4 x 33,5 x 26,5 cm
• Greutate netă: 8,82 kg
• Greutate brută: 12,3 kg
• Greutate proprie: 3,48 kg

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 32 x 27,5 x 8 cm
• Greutate netă: 1,47 kg
• Greutate brută: 2 kg
• Greutate proprie: .53 kg
•
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