
 

 

Philips
Mikrofon med sladd

Svart

SBCMD650
Metallhölje

En hållbar mikrofon med metallhölje och löstagbar kabel för varje sång- och 
underhållningstillfälle.

Väck tillfället till liv
• 30 mm membran som registrerar alla ljudnyanser och ger suveränt ljud
• Dynamisk stötdämpning minskar hanteringsbuller
• Minimerar ljudet av att strömmen slås på och av
• Riktad design registrerar bara talarens röst
• Vindskyddet förbättrar ljudkvaliteten genom att förhindra buller

Alltid redo
• En 5 m lång sladd som är idealisk att använda till mikrofoner
• Formgjutet hölje minskar resonansen och ger längre livslängd



 30 mm membran
Det stora och känsliga membranet registrerar alla 
nyanser i mänskligt tal så att du får verklighetstrogen, 
klar återgivning.

Dynamisk stötdämpning
Dynamisk stötdämpning garanterar att vibrationer 
som orsakas av hanteringen inte överförs till 
mikrofonens aktiva del. Du hör det som sägs tydligt 
– utan störande hanteringsbuller.

Omkopplare för bruseliminering
Du hör inget störande "klick" när du slår på och av 
mikrofonen.

Riktad design
Mikrofonen är mest känslig för ljud som kommer 
från det håll där den som uppträder står, och 
betydligt mindre känslig för ljud från alla andra håll. 
Resultatet är en tydlig röståtergivning med liten risk 
för återkoppling på grund av högtalare på scenen.

Vindskydd
Det integrerade vindskyddet förhindrar störande 
buller från vindbyar eller andning nära mikrofonen.

5 m mikrofonsladd
Ge dig själv extra rörelsefrihet när du använder 
mikrofon.

Hölje i formpressad metallegering
Det tåliga metallhöljet står inte bara emot ovarsam 
hantering, utan minskar också resonansen. Det ger 
längre livslängd och bättre ljudåtergivning.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 50 - 15 000 Hz
• Impedans: 600 ohm
• Polär form: Super cardiod
• Känslighet, mikrofon: -72 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 5 m
• Anslutning: 3,5-6,3 mm mono

Förpackningens mått
• EAN: 87 10101 67528 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Liggande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

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

• Bruttovikt: 0,58 kg
• Taravikt: 0,09 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 10101 87403 6
• Antal konsumentförpackningar: 18
• Yttre kartong (L x B x H): 54,5 x 33 x 26 cm
• Nettovikt: 8,82 kg
• Bruttovikt: 12,3 kg
• Taravikt: 3,48 kg

Inre kartong
• EAN: 87 10101 87402 9
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Nettovikt: 1,47 kg
• Bruttovikt: 2 kg
• Taravikt: 0,53 kg
•
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