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u Προαιρετική χρήση με τους πομπούς ζώνης MW1-
LTX-Fx

u Άνετο και ελαφρύ

u Πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου μινιατούρας με
πανκατευθυντικό μοτίβο λήψης

u Χωρίς φαινόμενο γειτνίασης

Αυτό το μικρόφωνο κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ιδανικά και να συνδεθεί με τον πομπό ζώνης MW1-LTX-
Fx.
Αυτός ο ανθεκτικός, αλλά παράλληλα ελαφρύς ιμάντας
λαιμού συνδυάζει την ασφαλή εφαρμογή με την άνεση
του ομιλητή. Ο ενσωματωμένος δακτύλιος προστασίας
από σταλαγμούς προστατεύει την κάψουλα του
μικροφώνου από την υγρασία (ιδρώτα), εξασφαλίζοντας
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Μια θήκη αποθήκευσης και δύο ανεμοφράκτες
παρέχονται στα στάνταρ παρελκόμενα.

Περιγραφή λειτουργ.

Λειτουργία
Χάρη στο παγκατευθυντικό μοτίβο λήψης, αυτό το
μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διακριτικό
τρόπο και να τοποθετηθεί δίπλα στο στόμα του ομιλητή.

Διασυνδέσεις
• Μίνι XLR (μικροσκοπικό QG)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξαρτήματα

1 MW1-HMC Μικρόφωνο κεφαλής

1 Θήκη αποθήκευσης

2 Ανεμοφράκτες

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Παροχή ρεύματος από πομπό ζώνης MW1-LTX-Fx

Μορφοτροπέας Πυκνωτικό

Πολικό μοτίβο Πανκατευθυντικό

Εύρος συχνοτήτων 60 έως 15000 Hz

Ευαισθησία 10 mV/Pa

Μέγ. SPL για ολική
αρμονική παραμόρφωση
(THD) 1%

130 dB (SPL)

Σύνθετη αντίσταση 2200 ohm ± 30%

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π) 160 x 140 mm (6,30 x 5,514 in)

Χρώμα Ανθρακί με λευκό

Βάρος 32 g (0,07 lb)

Μήκος καλωδίου 1,45 m (4,76 ft)



Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 °C έως +55 °C (-13 °F έως +131 °F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-40 °C έως +70 °C (-40 °F έως +158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

MW1‑HMC Μικρόφωνο κεφαλής
Μικρόφωνο κεφαλής με πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου
μινιατούρας με πανκατευθυντικό μοτίβο λήψης για
χρήση με τον πομπό ζώνης MW1-LTX-Fx.
Αρ. παραγγελίας MW1-HMC

Αξεσουάρ υλικού

MW1-LTX-F1 Ασύρματος πομπός ζώνης στα UHF
εύρος συχνοτήτων 790 έως 814 MHz
Αρ. παραγγελίας MW1-LTX-F1

MW1-LTX-F2 Ασύρματος πομπός ζώνης στα UHF
εύρος συχνοτήτων 852 έως 876 MHz
Αρ. παραγγελίας MW1-LTX-F2
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