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 داینامیکمیکروفون 

  

 هاویژگی

 الگوی گیرایی هایپرکاردیوید 

  امکان تغییر حالت کاربری از قسمتKick درام و آواز سازهایمجموعه 

 پاسخ فرکانسی خطی بسیار دقیق 

  به بدنه محکم و مقاوممجهز 

 دارای سیستم تعلیق االستیکی داخلی

 توضیحات

M 99  استودیویی است. پاسخ فرکانسی مناسب این میکروفون آن را برای  باکیفیتیمیکروفونی داینامیکی

یو راد هایاستفادهمتعددی از میکروفون گذاری بر روی سازهای متفاوت در اجراهای زنده گرفته تا  هایکاربری

کمپانی بیرداینامیک، میکروفون  TG-Xتکنولوژی انحصاری از  گیریبهرهبا کارآمد نموده است.  تلویزیونیو 

M 99  دارای مگنت نئودومیویم بسیار قوی است و نیز کاهش ویژه مایالر دیافراگم در این میکروفون به تولید

 صدایی قدرتمند و همچنین انتقال سریع سیگنال صوتی کمک نموده است.

تنها با استفاده  که تاکنون شودمی بسیار باال باکیفیتپاسخ فرکانسی خطی این میکروفون باعث انتقال صدایی 

یکروفون بر روی این م شدهتعبیهاست. حالت انتخابی فرکانس  شدهمیخازنی تجربه  باکیفیت هایمیکروفوناز 

 سازهایمجموعهبر روی  Kickمتعدد نظیر قسمت  هایکاربریدر  M 99تا از  دهدمیبه کاربر این آزادی را 

سوئیچ تثبیت کاربری بر روی این میکروفون برای  انواع سازها استفاده نمود.درام، آواز و میکروفون گذاری 

 سازهایمجموعهبر روی  Kickراحتی هرچه بیشتر کاربران در میکروفون گذاری فاصله نزدیک و نیز قسمت 

ه بالگوی گیرایی هایپرکاردیوید عالوه بر جلوگیری از  است. شدهگرفتهاین میکروفون در نظر  روی بردرام 

به سزایی دارد.  تأثیردر اجراهای زنده در تفکیک تمایز صدای سازهای متفاوت  Feed-Backوجود آمدن 

باال بدون کاهش  SPLاین میکروفون قابلیت عملکرد مطلوب در برابر منابع صوتی با  هایویژگییکی دیگر از 

 صوتی است. اعوجاجکیفیت و 
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 مشخصات فنی 

 داینامیکساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 هایپرکاردیویدالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 81333 – 03                                     

 اهم 813:  میزان مقاومت فرضی

 mV/Pa  0.3میزان حساسیت : 

 XLR . maleکانکتور : 

 گرم 128 وزن :

 پاسخ فرکانسی
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 و نمای پایین میکروفون الگوی گیرایی

 

 
 


