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کندانسرمیکروفون         

 هاویژگی 

 امنی   گیرایی مینیاتوری با الگوی باکیفیتسول مجهز به کپ

 دایرکشنال

 طراحی نوین کپسول مقاوم در برابر نویزهای مزاحم 

 دارای بدنه بسیار سبک و قابل تنظیم 

  استچپ و ر صورت دوقابلیت نصب گیره اتصال کپسول به 

 

 توضیحات

TG H56c  بدنه  دانست که دارای نشیندلمطلوب و صدایی گرم و  باکیفیتی نظیرکممیکروفونی  توانمیرا

 ردهباالبو ساختاری ظریف است. طراحی نوین کپسول این میکروفون که مقاومت آن را در برابر تعریق بدن 

 هایخصوصیتاز  (ستچپ و رااست و همچنین قابلیت نصب گیره اتصال کپسول در هر دو طرف صورت )

صدا را رش گستبهترین نقطه  توانمیبا توجه به زانویی قابل تنظیم این میکروفون  .رودمیمفید آن به شمار 

نظیر کاربری ورزشی،  هاییکاربریدر  TG H56cیافت و با در نظر گرفتن این ویژگی از بر روی منبع صوت 

 توانیمقابل جدا شدن است و این کابل را  گرفت. کابل اتصال این میکروفون بهره توانمیسخنرانی و موزیکال 

 تعویض و به میکروفون عمری دوباره بخشید.  مدتطوالنیدر 

TG H56c  است : مدل  شدهطراحیدر دو مدل متفاوتTG H56c (Opus)  هایسیستمبرای اتصال به 

  TG 1000 سیمبیمخصوص اتصال به سیستم  TG H56c (TG)و مدل  Opus 910و  Opus 600 سیمبی

د. مبدل مربوط به خود را دار بااتصالنواع میکسر های صوتی همچنین این میکروفون توانایی اتصال به ااست. 

 است. تولیدشدهرنگ : مشکی و رنگ بدن طراحی و  2این میکروفون همچنین در 
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 مشخصات فنی

 کندانسرساختار الکترونیکی : 

 سیگنالمتناسب با فشار نحوه عملکرد : 

 امنی دایرکشنالالگوی گیرایی : 

 ( :نزدیکپاسخ فرکانسی )فاصله 

 هرتز 20000 – 20                                     

 اهم کیلو 1:  یزان مقاومت فرضیم

 Pin XLR . Female 4کانکتور : 

 گرم 11 وزن :

 الگوی گیرایی

 

 پاسخ فرکانسی

 


