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 کندانسرمیکروفون 

  

 هاویژگی

  با آلیاژ طال دووجهیمجهز به دیافراگم بزرگ 

 پنج الگوی گیرایی قابل انتخاب 

  تعلیق االستیکیمبدل سیستم 

  قابسیگنال پد تضعیف( 10ل انتخاب dB / 20 dB) 

  امکان تغییرLow- Frequency در دو حالت

 

 توضیحات

گوناگونی در تمام  هایاستفاده، این میکروفون را برای MC 840 پنج الگوی گیرایی قابل انتخاب در 

چ یاست تا بدون ایجاد ه شدهطراحی ایگونهبهاستودیوهای صدابرداری مناسب نموده است. این میکروفون 

 هایمونهن ترینمهماز  بسیار باال در جزییات به میز صدا منتقل کند.وح و دقت را با وض مدنظر یمشکلی صدا

ه با ارکستر اشاره کرد ک هایگروهگذاری  به میکروفون توانمیبرای این میکروفون  شدهگرفته نظرکاربری در 

علیق تمبدل سیستم  باوجودیافت.  ست خواهندو عالی د استفاده از این میکروفون به صدایی بسیار شفاف

ه از آن در میکروفون گذاری فاصل توانمی صدابَرو پد تضعیف سیگنال قابل انتخاب بر روی این  االستیکی

 سازها استفاده کرد. انواعنزدیک برای 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
beyerdynamic GmbH & Co. KG 
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany 
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204 
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com 
For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com 
Non-contractual illustrations. Contents subject to change without notice. E1 / Orbis CU (01.15) 
 
 

 

 مشخصات فنی 

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 الگوی گیرایی : 

 امنی دایرکشنال، کاردیوید عریض، کاردیوید

 هایپرکاردیوید، فیگر ایت

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 03333 – 03                                     

 اهم 083:  یزان مقاومت فرضیم

 mV/Pa  08میزان حساسیت : 

 XLR . maleکانکتور : 

 گرم 082 وزن :
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 وپاسخ فرکانسی الگوی گیرایی

 

 

 

 


