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u Doskonała reprodukcja mowy

u Wytrzymała konstrukcja

u Wygodny do trzymania

u Styki zdalnego przełączania

u Przeznaczony do mówienia z bliska

Dynamiczny mikrofon ręczny LBB 9081/00 o dookólnej
charakterystyce kierunkowości jest przeznaczony do
takich zastosowań, w których do mikrofonu mówi się z
bardzo bliskiej odległości. Doskonale nadaje się on do
emisji krótkich zapowiedzi.

Podstawowe funkcje

Mikrofon jest wyposażony w przycisk PTT umieszczony
z boku, który włącza mikrofon tylko na czas, kiedy
pozostaje naciśnięty. Zwolnienie przycisku
automatycznie powoduje wyłączenie mikrofonu.
Wyłącznik ten posiada dodatkowe styki, które można
wykorzystać do sterowania dodatkowymi funkcjami.
Rezystory są już zamontowane na przełączniku
obwodu nadzoru; kapsuła mikrofonu jest bezpośrednio
dołączona, tzn. nie jest przełączana.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

CE

Region Certyfikacja

CPD

CPD

Polska CNBOP



Planowanie

Wymiary

Schemat połączeń

Pasmo przenoszenia

Dołączone części

Ilość Element

1 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny LBB 9081/00

1 Wspornik do montażu na ścianie

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Typ ręczny

Charakterystyka
kierunkowości

dookólna

Pasmo przenoszenia 280 Hz - 14 kHz

Czułość 3,1 mV/Pa ±4 dB

Znamionowa impedancja
wyjściowa

500 Ω

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-4

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 103 x 62 x 43 mm
 

Masa (z kablem) 190 g

Kolor czarny

Wyłącznik wł. / wył. ze stykiem zdalnego
sterowania

Typ kabla 2 x 2 żyły w ekranie, spiralny

Długość kabla 0,5 m (1,2 m w stanie rozciągniętym)

Złącze 5-stykowe CB (z blokadą)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -25 ÷ +55°C

Temperatura
przechowywania

-40 ÷ +70°C

Wilgotność względna <95%

Zamówienia - informacje

LBB 9081/00 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny
Ręczny mikrofon dynamiczny, dookólny, matowe
wykończenie w kolorze czarnym, do mówienia z bliska,
przycisk włączania mikrofonu ze stykiem zdalnego
sterowania, kabel spiralny z 5-stykowym złączem CB (z
blokadą).
Numer zamówienia LBB9081/00
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