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 میکروفون ریبون

 

 

 

 

 

 

 امکانات

 میکروفن ریبونی با باالترین میزان کیفیت 

 الگوی گیرایی کاردیوید 

  باالترین میزان گین قبل از فید بکقابلیت

 توضیحات
ر باجراهای زنده و  ،از آن در فضای باز  توانیدمیاین میکروفون تنها میکروفون ریبونی در دنیا است که 

 جرئتبه است . ی از نقاط قوت میکروفون های سری روی استیج استفاده کنید . این میکروفون یک

است که تجربه  گفت که این میکروفون تفسیری جدید از میکروفون های افسانه ای  توانمی

تفاده ساختاری مقاوم برای اس، گرم و شفاف به همراه باالترین میزان گین قبل از فید بک و  نظیربیصدایی 

ساختاری  طراحی یک سیستم باکانات تنها با تمامی این ام .در تورها و اجراهای زنده را به همراه دارد 

خروجی  ،ریبون  یکروفونجدید امکان پذیر است . سیستمی که الگوی گیرایی کاردیوید مخصوص یک م

صدای را به همراه داشته باشد .با حداکثر کیفیت ممکن و نیز ساختاری محکم برای استفاده در استیج ها 

ق ه از یک وراستفاد طبیعی و شفاف این میکروفون ریبونی که دارای الگوی گیرایی کاردیوید است به دلیل

میکرومتری از آلومینیوم خالص است که باعث ایجاد صدایی بی نظیر می شود و این باعث ایجاد تمایز  2

 نرمندانی که همواره بههاین تفاوت است که خوانندگان و ،بین این میکروفون و سایر میکروفون ها است 

احی این میکروفون طربا کیفیت اخلی دعالوه بر ساختار  .دنبال میکروفونی خاص هستند را جلب میکند

و منحصر به فرد است .زیبا  ، مقاومبدنه و شکل ظاهری این میکروفون نیز 
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 : مشخصات فنی
 

 ریبون                           ساختار الکترونیکی

 فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 سیگنال

 کاردیوید                      الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک

 هرتز 05-00555                                            

 (متر 0پاسخ فرکانسی در فاصله دور )

                                             05-00555 

 هرتز

 اهم 335              مقاومت فرضی مدار    میزان 

 آلومینیوم خالص                          دیافراگم                

 

 
 

 نر  XLRپین  3                            اتصال                   

 ابعاد                      

 مترمیلی 010                       طول                             

 مترمیلی 30/62                            قطر شفت                

  مترمیلی 05                    کله گی                      قطر

 

 پاسخ فرکانسی

 

الگوی گیرایی

 


