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 داینامیکمیکروفون 

  

 هاویژگی

 صیو اختصا نظیربی ،العادهفوق هایپرکاردیوید الگوی گیرایی 

  دقیقبسیار حساسیت و پاسخ فرکانسی 

 پوشش دهی وسیع فرکانسی 

  پایین هایفرکانس استثنایی و تولید باال هایفرکانسافزایش سطح                

  قابلیت انتقالSPL باال 

  20-دارای فیلتر dB  برای پوشش و از بین بردن پدیدهHUM

 توضیحات

 یاگزینه تواندمی، بدنه و طراحی مقاوم وسیعفرکانسی پاسخ با توجه به  M 88 TG العادهخارقمیکروفون 

ل استودیویی و اجرای زنده به دلی هایکاربریدر  .و متفاوتی در نظر گرفته شودمتعدد  هایکاربریبرای  ایدئال

 سازهایمجموعهدر  KICKحتی در صدابرداری بخش  توانمی، از آن SPLاین میکروفون در انتقال باالی توان 

تا از بادگیرهای  شودمیپیشنهاد  KICKصدابرداری بخش در صورت استفاده از این میکروفون جهت درام )

در کاربری  تواندمیهمچنین  M 88 TGو گیتار باس استفاده کرد.  (استفاده شود. PS 88و  WS 59مدل 

برای صدابرداری  M 88 TG از ، گرم و طبیعی را برای شما به ارمغان بیاورد. باکیفیتی و آواز صدایی سخنران

 بهره گرفت.  توانمیسازهای بادی برنجی و چوبی نیز 

M 88 TG  مقاوم  بسیار متعدد هایکاربریاحتمالی در  هایآسیبدر برابر ضربه و  ،فلزیاز توری  گیریبهرهبا

 ورادیو  هایبرنامهدر  توانمیی از این میکروفون حت فردمنحصربه هایویژگیدلیل برخورداری از  است. به

 .صدابرداری گویندگان استفاده کرد منظوربهویزیون تل
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 مشخصات فنی 

 داینامیکساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 هایپرکاردیویدالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 03333 – 03                                     

 اهم 033:  یزان مقاومت فرضیم

 mV/Pa  0.9میزان حساسیت : 

 XLR . maleکانکتور : 

 گرم 003 وزن :

 پاسخ فرکانسی

 

  الگوی گیرایی

 


