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 داینامیکمیکروفون 

 

 هاویژگی 

  هایپرکاردیوید الگوی گیراییدارای 

 دارای دیافراگم بزرگ با جرم کم 

 افزایش دقت صوتی منظوربهسریع  دهیپاسخ 

  کاهش نویز منظوربهمجهز به شاک مونت داخلی 

 پاسخ فرکانسی مناسب برای صدای واضح، گرم و شفاف 

  یار باالبس حساسیت ومجهز به مگنت پیش رفته و کمیاب برای دستیابی به خروجی

  بازتاب نور عدم منظوربهپوشش بدنه مات

 توضیحات

قابلیاات باااالتریی میاازا  گاایی  M59میکروفااو  ، کاردیویااد هایپربااا در نظاار گاارفتی الگااوی گیرایاای 

(GAIN  قبااا از فیااد باا )طراحاای داخلاای میکروفااو  . اساات رادارM 59   و نیااز کپسااون ایاای

ناشاای از قرارگیااری  نویزهااایتااا لاارز  و  شاادهطراحیداخلاای  گیاارلرزهیاا   صااورتبهمیکروفااو  

یاا    M 59باار روی میکروفااو  .دهااد کاااهش راایاای میکروفااو  باار روی بااوم ، پایااه و یااا دساات 

اساات . همیناایی  شاادهطراحیباارای کاااهش نااویز باااد  و نیااز حالاات   زد   ایچندمرحلااهفیلتاار 

کااه نیاااز بااه میکروفااو   هاااییکاربریباارای اسااتفاده از ایاای میکروفااو  در گویناادگی ، باااد و نیااز 

بدنه مقاااوم و مااات اساات. شاادهگرفتهدر نظاار  (WS 59)گاازاری نزدیاا  دارنااد یاا  فیلتاار جداگانااه 

M 59    و یاا اساتفاده در فیاای  تصاویربرداریرا بارای اساتفاده در لوکی ای هاای  ایای میکروفاو

 مناسب کرده است .باز 
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 مشخصات فنی 

 داینامی ساختار الکترونیکی : 

 متناسب با ف ار سیگناننحوه عملکرد : 

 هایپرکاردیویدالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 61000 – 50                                     

 اهم 000:  یزان مقاومت فرضیم

 mV/Pa  3.0میزان حساسیت : 

 XLR . maleکانکتور : 

 گرم 002 وزن :

 پاسخ فرکانسی

 

  الگوی گیرایی

 


