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 اندازه گیریمیکروفون  

  

 هاویژگی

  پاسخ فرکانسی به همراهانتشار دقیق سیگنال صدا 

  دارای الگوی گیراییOmni-directional 

  جریان ولتاژ کالیبره شدهدارای 

  ساختار فلزیلوله نازک با دارای 

  برای هر میکروفون فردمنحصربهپاسخ فرکانسی دارای

 

 

 توضیحات

را  TG 1000 سیمبیسوی کمپانی بیرداینامیک، سیستم  از TG MM1w  با معرفی کپسول قابل تعویض

تنها در اجراهای زنده،  سیمبی هایسیستمنام داد. امروزه  کارههمهتعبیری  بهیا  چندکارهسیستمی  توانمی

در  وانتمی هاسیستماین قابلیت و از  پردازندنمیو یا در میکروفون گذاری سازها به ایفای نقش  هاسخنرانی

با  ه گرفت.نیز بهر اجرای زندهو  رسانیاطالع هایسیستمکوستیکی، آالکتروصوتی  هایسیستمکالیبره کردن 

همانند مدل  TG MM1wاز  توانمی TG 1000فرکانسی خطی سیستم دیجیتال در نظر گرفتن پاسخ 

 TG 1000آن در سیستم  قرارگیریو  TG MM1wباسیم آن بهره گرفت. با استفاده از کپسول قابل تعویض 

ن به کالیبره کرد گیریاندازه هایمیکروفونطوالنی برای استفاده از  هایکشیکابلز به ابدون نی توانمی

 سیستم صوتی پرداخت. 

و امکان  صفر درجه دارد گیریاندازهجداگانه منحنی پاسخ فرکانسی با  طوربه TG MM1wهر کپسول 

هر کپسول با ارسال کد سریال آن میکروفون در سایت بیرداینامیک محیا  گیریاندازهدسترسی به اطالعات 

 خواهد شد.
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 مشخصات فنی 

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 متناسب با فشار سیگنالنحوه عملکرد : 

 Omni-directionalالگوی گیرایی : 

 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 20000 – 20                                     

 گرم 96 وزن :

 الگوی گیرایی

 

 پاسخ فرکانسی

 


