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 کندانسرمیکروفون 

 

 

 

 

 امکانات

 باالترین میزان کیفیت میکروفون مناسب سخنرانی ، آواز 

  الگوی گیرایی کاردیوید  فردمنحصربهساختار 

  نزدیک هایسیگنالضعف  کنندهبرطرفقابلیت

  فلزی بدون فومدارای توری

  طراحی ویژه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ترانزیستور و قطعات الکترونیکی داخلی میکروفون

 توضیحات
 

طراحی ساده و زیبای  تمامی اجزای آن نهفته است . باکیفیتدر ساختار  راز قدرت و کیفیت 

      . اما موضوعی که کندمیاین میکروفون مانند پوششی دلپذیر از ساختار پیچیده درون آن محافظت 

ساختار  کندمیمعرفی  کنندگانمصرفبرای  باکیفیتیک میکروفون سطح باال و  عنوانبهرا  

آن را یک میکروفون با ساختار کندانسر واقعی نامید قادر به  توانمیداخلی آن است . این میکروفون که 

ز ین میکروفون باعث تفکیک نهایی صدا و نیی اتولید صدای واقعی است . افزایش سه برابری الگوی صدای

ولت فعال نمود . پاپ  42با تغذیه ولتاژ  توانمیگرمی صدای این میکروفون شده است . این میکروفون را 

. کندمیمیکروفون جلوگیری  هایزدنو پ  نویزهااز  توجهیقابلاز فلز به میزان  شدهساخته ایالیه 5فیلتر 

 ..برای استفاده بر روی استیج است ایدئالیک میکروفون  فت میکروفون گ توانمی درنهایتو 
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 مشخصات فنی :
 

 کندانسر                     ساختار الکترونیکی      

 سیگنال فشارمتناسب با                         نحوه عملکرد       

 کاردیوید                      الگوی گیرایی          

 پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک

 هرتز 02-02222                                             

 متر( 1پاسخ فرکانسی در فاصله دور )

 هرتز 55-02222                                             

 اهم 02             میزان مقاومت فرضی مدار    

 

 
 

  XLRپین  3                            اتصال                   

 نر

 ابعاد                      

 مترمیلی  115                        طول                             

 مترمیلی 00                            قطر شفت                

  مترمیلی 81                      قطر کله گی                   

 گرم 332وزن                                                         

 پاسخ فرکانسی

  

الگوی گیرایی

 


