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 میکروفون استریویی کندانسر
 

 امکانات

 دارای الگوی گیرایی کاردیوید 

  دارایSPL باال 

 دارای پوشش تقویت شده با الیاف کربن 

 دارای ساختار مات بدنه 

 طراحی بدنه باریک 

 

 توضیحات

 تواندمی TG I 53c، متفاوت هستید هایکاربریبرای ضبط صدا در  العادهخارقاگر به دنبال میکروفونی 

به وسعت پهنای باند پاسخ فرکانسی، افزایش سه برابری ظرافت و مناسب برای شما باشد. با توجه  ایگزینه

متعدد نظیر میکروفون گذاری  هایکاربریاز آن در  توانمی TG I 53cمیکروفون دریافت عالی جزئیات صدای 

(، پرکاشن، سازهای بادی ، سازهای زهی و حتی میکروفون Overheadsو  hi-hatsدرام ) سازهایمجموعه

به بدنه مات آن اشاره کرد که مانع از  توانمیاین میکروفون  هایویژگیاز  استفاده کرد. کُر هایگروهگذاری 

 .شودمیبازتاب نور 

تفاده زیاد اس بافاصله هایگذاریدر میکروفون  از آن عموماً باالی این میکروفون  نسبتاًبا توجه به حساسیت 

 به منابع صوتی بزرگ دارای الگوی صوتی پیچیده اشاره کرد. توانمی مثالعنوانبه. کنندمی
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 مشخصات فنی

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 کاردیویدالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 02222 – 02                                     

 متر( : 1پاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 02222 – 53                                      

 

 اهم 022میزان مقاومت فرضی مدار : 

 ولت 84 -20منبع تغذیه : 

 XLR (M)کانکتور : 

 مترمیلی  X 222 3/21ابعاد : 

 گرم 53 وزن :

 

 گیراییالگوی 

 

 پاسخ فرکانسی

 


