میکروفون کندانسر

ویژگی ها
 دارای الگوی گیرایی نیمه کاردیوید
 پوشش مقاوم با طراحی کاربردی و باریک
 مناسب میکروفون گذاری ساز کاخون و

درام

 قابلیت باالترین میزان  Gainقبل از Feed-Back

توضیحات
میکروفون کندانسر و باندری  TG D71cدر ابتدا مناسب برای میکروفون گذاری قسمت  Bassدر
مجموعهسازهای درام است و نکته قابلتوجه برای این میکروفون قابلیت استفاده از آن بدون نیاز به تجهیزات
مرسوم برای قرارگیری میکروفون است به صورتی که میتوان  TG D71cرا بهراحتی درون بخش  kickدر
مجموعهسازهای درام قرارداد .کفه الستیکی این میکروفون از تغییر محل قرارگیری آن در ساز جلوگیری
میکند .با توجه به الگوی گیرایی نیمه کاردیوید  TG D71cمیتوان بهراحتی پوزیشن مناسب صدادهی ساز
را یافت و بهترین صدا را از ساز دریافت نمود .از میکروفون  TG D71cمیتوان برای صدابرداری سازهایی نظیر
کاخون ،پیانو و انواع سازهای دارای صدای  Lowبهره گرفت.
همچنین با در نظر گرفتن میزان  SPLاین میکروفون (  )841 dBمی توان از آن در میکروفون گذاری پرکاشن
استفاده نمود.
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مشخصات فنی
 اهم522 : میزان مقاومت فرضی

 کندانسر: ساختار الکترونیکی

XLR . male : کانکتور

 متناسب با فشار سیگنال: نحوه عملکرد

 گرم484 : وزن

 نیمه کاردیوید: الگوی گیرایی
: )پاسخ فرکانسی (فاصله نزدیک
 هرتز52222 – 52

الگوی گیرایی

پاسخ فرکانسی
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