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 میکروفون کندانسر یقه ای

 

 

 

 ویژگی ها

  میکروفون با کیفیت کندانسر با الگوی گیرایی

 پاسخ فرکانسی وسیع 

 وضوح باال در کاربری سخنرانی 

 حساسیت باال 

 طراحی کوچک و ساده 

 

 توضیحات

TG L58c ،  کوچک با الگوی گیرایی میکروفونیOmnidirectional  سخنرانی  برای ویژه صورتبهاست که

نظیر اجرای  هاییکاربریبه  توانمیاین میکروفون  هایخواستگاهاست. از  تولیدشدهطراحی و و اجرای زنده 

این میکروفون ابعاد کوچک آن است که با در نظر  هایویژگییکی از  اتر، رادیو و تلویزیون اشاره داشت.ئت

استفاده کرد. همچنین در موارد ویژه که باید ن بر روی لباس سخنرا راحتیبه TG L58cاز  توانمیگرفتن آن 

فاده نمود که به است TG L58c (Tan)از مدل  توانمیبپردازند  وظیفهانجامنامرئی به  صورتبه هامیکروفون

ساسیت و پهنای باند وسیع پاسخ فرکانسی این میکروفون آن را برای . افزایش سه برابری حاست (بژ) رنگ بدن

 کمری هایمدلدر  توانمیآماده کرده است. از این میکروفون  باکیفیتدریافت صدایی دقیق، یکنواخت و 

 از این میکروفون در توانمیبهره گرفت، همچنین  TG 100و  TG 1000 سیمبی هایمیکروفونسیستم 

 استفاده کرد. (Phantom Powerاتصال به منبع تغذیه ) شرطبه باسیمکاربری 
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 مشخصات فنی 

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 Omnidirectionalالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 02222 – 02                                     

 مترمیلی 7:  کپسولبعاد ا

 چهار پین کوچک XLRکانکتور : 

 مترسانتی 002:  طول کابل

 گرم 01 وزن :

 گیراییالگوی 

 

 

 پاسخ فرکانسی

 


