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 داینامیکمیکروفون 

 

 

 

 

 

 امکانات

 دارای الگوی گیرایی هایپرکاردیوید 

  قبل از  امکان باالترین میزان

 دارای پاسخ فرکانسی مناسب جهت کاربری سخنرانی و آواز

  احتمالی هایآسیبدارای ساختاری مقاوم و محکم جهت جلوگیری از

 میکروفون  ساختار ویژه قرارگیری کپسول در داخل

 دارای کلیپس میکروفون و کیف حمل

 توضیحات
 

با الگوی گیرایی هایپرکاردیوید میکروفونی برای اجراهای زنده است .  میکروفون داینامیکی 

ال مرسوم میکسر ها بر روی سیگن هایکنترلاین میکروفون به چرخه سیستم صوتی شما حتی بدون  بااتصال

هوشمندانه کپسول این  قرارگیری. ساختار نوین و محل  کنیدمیرا تجربه  نشیندل، صدایی جذاب ، گرم و 

عایق بودن  نظیر هاییباقابلیتمیکروفون آن را برای استفاده بر روی استیج مناسب کرده است . این میکروفون 

، کاهش گیرایی صدا از پشت میکروفون ، طراحی جدید و عایق )هام( یک تماس با دست بدنه در برابر نویز 

 . استبرای اجراهای زنده  لآه ایدمیکروفون 
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 مشخصات فنی :
 

 داینامیک                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 کاردیویدهایپر                     الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک

 هرتز 53-81000                                             

 متر( 8پاسخ فرکانسی در فاصله دور )

 هرتز 800-81000                                             

 اهم 020             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

 XLR  (M)پین  5                          اتصال                  

 ابعاد                      

 مترمیلی  813                       طول                             

 مترمیلی 25/53                             قطر شفت             

  مترمیلی  30                   قطر کله گی                     

 گرم 503وزن                                                         

 

 پاسخ فرکانسی

 

الگوی گیرایی

 


