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 کندانسر شات گانمیکروفون 

 

 

 

 

 

 امکانات

  (وجود دارد . این کلید تنها بر روی مدل سوئیچ خاموش و روشن )دارای 

  (وجود دارد . مدلاین امکان تنها بر روی نمایشگر وضعیت باتری )دارای

  (وجود دارد . مدلاین امکان تنها بر روی ) مبدل دارای)

  الگوی گیرایی لوبدارای

 دارای پاسخ فرکانسی با گستره وسیع

  باس رول گرانتخابدارای

 دارای بدنه مات و بدون انعکاس نور

 توضیحات
 

ر دیجیتالی نصب نمود و از آن د هایدوربینو یا   بر روی دوربین های  توانمیرا  میکروفون 

 هایاربریکصدابرداری و نیز  هایبومبه همراه  تصویربرداری استودیوهای، باز  هایمحیط باالی باکیفیتتصویربرداری 

و پشت  کناریصوتی  هایسیگنال، این میکروفون وی گیرایی ویژه استفاده کرد . به دلیل استفاده از الگخبرنگاری 

 مدل هرتز بر روی 021بر روی این میکروفون باعث حذف فرکانس پایین باس رول  امکان.  کندمیخود را حذف 

 شدهطراحینوعی از عایق صدا  صدابَر. بر روی این  شودمی  مدل بر رویهرتز  061و  

این امکان باعث شفافیت و تمیزی صدا در  کندمیهرتز جلوگیری  01از  ترکم هایسیگنالکه از نفوذ و انتقال  است 

منابع از  توانندمی  هایمیکروفون.  شودمیو نیز جلوگیری از صدای باد فضای باز  هایاستفاده

در دسترس نباشد پیشنهاد ما استفاده از مدل  ایتغذیهولت استفاده کنند و اگر منبع  22تا  00تغذیه 

تعبیه شده  باتریروی این مدل سوئیچ استفاده از بر است. منبع تغذیه  عنوانبه دلیل قابلیت استفاده از باتری به  

 ساعت است . 061است و مدت زمان استفاده از باتری در حالت شارژ کامل  
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 :  MCE 85 BA مدل مشخصات فنی
 

 کندانسر                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 لوب کاردیویدسوپر                     الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی 

 هرتز 43-19000                                             

 اهم 00             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

 نر  XLRپین  4                           اتصال                   

 ابعاد                      

 مترمیلی  083                       طول                             

 مترمیلی04                                                     قطر

 گرم 110زن                                                         و

 :  MCE 85 PV مدل مشخصات فنی
 

 کندانسر                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 لوب کاردیویدسوپر                     الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی 

 هرتز 30-19000                                             

 اهم 000             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

 نر  XLRپین  4                           اتصال                   

 ابعاد                      

 مترمیلی  000                       طول                             

 مترمیلی 04                                                     قطر

 گرم 81زن                                                         و
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 پاسخ فرکانسی

MCE85 BA 

 

MCE85 PV 

 

الگوی گیرایی

 


