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u Dinamikus jelátalakító

u Egyirányú kézi mikrofon

u Kiváló beszédérthetőség

u Robusztus kialakítás

u Modern, csillogásmentes, sötétszürke kivitel

Ez az egyirányú kézi mikrofon költséghatékony, kiváló
minőségű beszédérthetőséget biztosít, és teljes
mértékben kompatibilis más hangosítási
berendezésekkel. Ez a mikrofon egy dinamikus
jelátalakító elemre épül, amely szél és széllökések
(szélzajok) ellen védett robusztus házban van
elhelyezve. A mikrofon kiváló kardioid karakterisztikájú,
ami nagymértékben csökkenti az akusztikus gerjedést.
A mikrofont hangosítási és teremhangosítás
alkalmazásokhoz, például szabadidőközpontokba,
rendezvénycsarnokokba és üzletekbe tervezték.

Főbb funkciók

Az LBB 9099/10 mikrofonon található egy
elcsúsztatható be/ki kapcsoló elektromosan szigetelt
érintkezőkkel a távvezérléshez, ha szükség van rá.
Ezzel a funkcióval automatikusan kikapcsolhatja a
háttérzenét vagy a közleményekhez tartozó
figyelemfelkeltő hangokat, ha a mikrofon aktív.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Fali tartó (1) méretei mm-ben



Kapcsolási rajz

Frekvenciaátvitel

Polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LBB 9099/10 egyirányú kézi mikrofon

1 Falra szerelhető keret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Típus Kézi

Iránykarakterisztika Egyirányú

Frekvenciatartomány 100 Hz és 13 kHz között

Érzékenység 2 mV/Pa ±4 dB

Névleges kimeneti
impedancia

600 Ohm

* Műszaki adatok az IEC 60268-4 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (ho x mé) 221 x 53 mm (8,7 x 2,09 in)

Tömeg 420 g (0,93 font)

Szín Sötétszürke

Kapcsoló Be/ki, távvezérlő érintkezővel

Kábelhossz 0,5 m (19,7 in) feltekerve
1,2 m (47,2 in) letekerve

Csatlakozó 5 érintkezős 180° DIN (zárható)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F)
között

Tárolási hőmérséklet -40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F)
között

Relatív páratartalom < 95%

Rendelési információ

LBB 9099/10 egyirányú kézi mikrofon
Dinamikus kézi mikrofon, egyirányú, sötétszürke,
távvezérlésre is alkalmas KI/BE kapcsolóval, 5-pólusú
kihúzásvédett DIN csatlakozóval szerelt 0,5 m (1,6 láb)
rugózó kábellel, fali tartóval.
Rendelésszám LBB9099/10

Hardvertartozékok

LBC 1102/02 kábelátalakító
galvanikus elválasztáshoz
Rendelésszám LBC1102/02
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