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u Excelente reprodução de voz

u Superfície anti-deslizante

u Fácil de manusear

u Contacto de controlo remoto

u Aplicações de "falar próximo"

O microfone de mão LBB 9081/00 foi concebido para
aplicações tipo "falar junto ao microfone", sendo ideal
para comunicações breves.

Funções

O microfone dispõe de um interruptor 'premir para
falar' (PTT) de lado. O interruptor tem contactos
adicionais para funções de controlo remoto, se
necessário. As resistências já estão montadas no
circuito de interruptores para supervisão, sendo a
cápsula do microfone ligada directamente, ou seja,
sem accionar o interruptor.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

CE

CPD

CPD

Polónia CNBOP

Planeamento



Dimensões em mm

Esquema do circuito

Frequência de resposta

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Microfone de mão dinâmico omnidireccional LBB 9081/00

1 Suporte de montagem mural

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Tipo De mão

Diagrama polar Omnidireccional

Frequência de resposta 280 Hz a 14 kHz

Sensibilidade 3,1 mV/Pa ±4 dB

Impedância nominal de
saída

500 Ohm

* Dados de desempenho técnico de acordo com
CEI 60268-4

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 103 x 62 x 43 mm
(4,05 x 2,44 x 1,69 pol.)

Peso (incl.cabo) 190 g (6,7 oz)

Cor Preto

Interruptor Ligar/desligar com contacto para
controlo remoto

Tipo de cabo Um par + Um par blindado (em espiral)

Comprimento de cabo 0,5 m (1,2 m esticado)

Conector CB de 5 pólos (bloqueável)

Aspectos ambientais

Temperatura de
funcionamento

-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95%

Como encomendar

LBB 9081/00 Microfone de mão dinâmico omnidireccio-
nal
Microfone de mão dinâmico, omnidireccional,
acabamento em preto mate, aplicações de curto
alcance, interruptor "premir para falar" com contacto
remoto, cabo em espiral com CB de 5 pinos
(bloqueável).
N.º de encomenda LBB9081/00
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