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 داینامیکمیکروفون 

 

 

 

 

 

 امکانات

 دارای الگوی گیرایی هایپرکاردیوید 

 امکان باالترین میزان گین قبل از فیدبک 

  احتمالی هایآسیبدارای ساختاری مقاوم و محکم جهت جلوگیری از

 )ساختار ویژه قرارگیری کپسول در داخل میکروفون )شاک مونت

 حمل دارای کلیپس میکروفون و کیف

 توضیحات
 

یک میکروفون با الگوی گیرایی هایپرکاردیوید مخصوص اجراهای زنده  میکروفون داینامیکی 

. دلیل این گفته  دهدمیکارایی خود قرار  تأثیرمجری برنامه و کنسول صدا برداری را تحت  است که

حتی  رتضعیفاستفاده از باس تقویتی برای صداهای ، صدای قوی و بسیار دقیق ، عدم پذیرش فید بک 

ت . باال و کیفیتی عالی اس باقدرتو نیز انتقال صدایی صدابرداری  هایکنسولبدون تنظیمات اضافی از 

شده است و نیز محل قرارگیری  دادهجای خوبیبهدر طراحی آن این میکروفون  لمسظاهری زیبا و لذت 

است تا از به وجود آمدن نویز در  شدهگرفتهاز حد معمول در نظر  ترپایینکپسول این میکروفون مقداری 

 ت.اس شدهعرضهو بدون کلید  لیددارکپایین جلوگیری کند . این میکروفون در دو مدل  هایفرکانس
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 مشخصات فنی :
 

 داینامیک                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 کاردیویدهایپر                     الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک

 هرتز 25-81000                                             

 متر( 8پاسخ فرکانسی در فاصله دور )

 هرتز 00-81000                                             

 اهم 210             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

 نر  XLRپین  3                           اتصال                   

 ابعاد                      

 مترمیلی  815                       طول                             

 مترمیلی 25/35                             قطر شفت             

  مترمیلی  55                   قطر کله گی                     

 گرم 355وزن                                                         

 

 پاسخ فرکانسی
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الگوی گیرایی

 

 

 

 

 

 نقشه اتصاالت

 

 


