
 

 

Philips
Káblový mikrofón

SBCMD650
Kovové telo

Odolný mikrofón s kovovým telom a odpojiteľným káblom pre každú príležitosť, kde sa 
spieva a zabáva.

Oživí každú príležitosť
• Membrána 30 mm zachytí každý detail a poskytne skvelý zvuk
• Funkcia Dynamic Shock Absorption znižuje hluk pri manipulácii
• Minimalizuje hluk pri vypínaní a zapínaní
• Jednosmerné prevedenie zachytáva len hlas hovoriaceho
• Kryt proti vetru zlepšuje kvalitu zvuku tým, že predchádza hluku

Vždy pripravený
• 5-metrový kábel mikrofónu je ideálny pre použitie s mikrofónmi
• Kryt z tlakovej zliatiny znižuje rezonanciu a predlžuje životnosť výrobku



 Membrána 30 mm
Táto veľká a citlivá membrána zachytí každý detail 
ľudského hlasu a poskytne vernú a čistú reprodukciu.

Dynamická absorpcia nárazov
Funkcia Dynamic Shock Absorption (Dynamická 
absorpcia nárazov) zabezpečuje, aby sa vibrácie pri 
manipulácii zariadenia neprenášali na aktívnu časť 
mikrofónu. Jasne počujete, čo sa hovorí - bez 
rušivého hluku pri manipulácii.

Tichý spínač
Pri vypínaní a zapínaní tohto mikrofónu nebudete 
počuť žiadne rušivé zvuky.

Jednosmerné prevedenie
Tento mikrofón je najcitlivejší na zvuky prichádzajúce 
zo smeru hovoriaceho a omnoho menej citlivý na 
zvuky z ostatných smerov. Výsledkom je jasná 
reprodukcia hlasu s malým rizikom vzniku spätnej 
väzby s reproduktorov na scéne.

Kryt proti vetru
Integrovaný kryt proti vetru zabraňuje rušivým 
zvukom pri závanoch vetra alebo ak niekto dýcha 
príliš blízko mikrofónu.

5-metrový kábel mikrofónu
Poskytuje vám väčšiu slobodu pohybu pri použití 
mikrofónu.

Telo z tlakovej kovovej zliatiny
Tvrdé kovové telo nielen znesie hrubé 
zaobchádzanie, ale aj znižuje rezonanciu. Výhodou je 
dlhšia životnosť a lepšia reprodukcia.
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 50 - 15 000 Hz
• Impedancia: 600 ohmov
• Polarizácia: Superkardiod
• 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 30,5 x 6,5 cm
• Čistá hmotnosť: ,49 kg

• Hmotnosť brutto: ,58 kg
• Hmotnosť obalu: ,09 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,4 x 33,5 x 26,5 cm
• Čistá hmotnosť: 8,82 kg
• Hmotnosť brutto: 12,3 kg
• Hmotnosť obalu: 3,48 kg

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 32 x 27,5 x 8 cm
• Čistá hmotnosť: 1,47 kg
• Hmotnosť brutto: 2 kg
• Hmotnosť obalu: ,53 kg
•
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