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 کندانسرمیکروفون 

 

 

 

 

 امکانات

 دارای الگوی گیرایی کاردیوید 

  دارای فیلتر ویژه 

  بدنه نویزهایدارای شاک مونت داخلی برای جلوگیری و کاهش

 ساختار محکم بدنه

  ولت  84 -21امکان تغذیه ولتاژ

 توضیحات
 

سخنرانی و آواز بر روی استیج تا حضور در  ازجملهمتفاوتی  هایکاربریدر  میکروفون 

از یک  انتظارقابل. با وضوح و کیفیت داشته باشد  مطمئنحضوری  تواندمیتمرین آواز  هایکالس

از آن در طیف گسترده ای از سبک های  توانمیخاص این میکروفون  پذیریافانعطو میکروفون کندانسر 

 اکیفیتببه همراه ایجاد یک سیگنال بسیار شفاف و صدا  ظرافتموسیقی استفاده کرد. افزایش سه برابری 

از  شودمیباال و نیز کپسول ویژه این میکروفون که ساخت و قرارگیری آن مانع به وجود آمدن نویز 

 این میکروفون هستند. هایویژگی
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 مشخصات فنی :
 

 کندانسر                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 کاردیوید                      الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک

 هرتز 04-04444                                             

 متر( 1پاسخ فرکانسی در فاصله دور )

 هرتز 56-04444                                             

 اهم 194             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

  XLRپین  3                            اتصال                   

 نر

 ابعاد                      

 مترمیلی  114                        طول                             

 مترمیلی 05                            قطر شفت                

  مترمیلی 01                    قطر کله گی                     

 گرم 056وزن                                                         

 

 پاسخ فرکانسی
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الگوی گیرایی

 

 

 

 

 نقشه اتصاالت

 


