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 کندانسرمیکروفون 

  

 ویژگی ها

  نیمه کاردیویددارای الگوی گیرایی 

  باریکبا طراحی کاربردی و پوشش مقاوم 

  درام کاخون و  سازمناسب میکروفون گذاری 

  باالترین میزان قابلیتGain   قبل ازFeed-Back  

 

 توضیحات

در  Bassقسمت  مناسب برای میکروفون گذاریدر ابتدا  TG D71cباندری  کندانسر و میکروفون

جهیزات تز به اده از آن بدون نیابرای این میکروفون قابلیت استف توجهقابلاست و نکته  درام سازهایمجموعه

در  kickدرون بخش  راحتیبهرا  TG D71c توانمیمیکروفون است به صورتی که  قرارگیریمرسوم برای 

 گیریاز تغییر محل قرارگیری آن در ساز جلو الستیکی این میکروفون کفه .قرارداددرام  سازهایمجموعه

دهی ساز مناسب صدا پوزیشن راحتیبه توانمی TG D71c. با توجه به الگوی گیرایی نیمه کاردیوید کندمی

نظیر برای صدابرداری سازهایی  توانمی TG D71cرا یافت و بهترین صدا را از ساز دریافت نمود. از میکروفون 

 .بهره گرفت Lowصدای دارای ی پیانو و انواع سازهاون، خکا

پرکاشن در میکروفون گذاری از آن  توان می (dB  841)این میکروفون  SPLمچنین با در نظر گرفتن میزان ه

 استفاده نمود.
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 مشخصات فنی

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 نیمه کاردیویدالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 52222 – 52                                     

 اهم 522:  مقاومت فرضییزان م

 XLR . maleکانکتور : 

 گرم 484 وزن :

 الگوی گیرایی

 

 پاسخ فرکانسی

 


