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u Utilização opcional com emissores para o cinto
MW1-LTX-Fx

u Confortável e leve

u Microfone de condensador miniatura com padrão de
recolha omnidireccional

u Sem efeito de proximidade

Este microfone com suporte para cabeça pode ser
utilizado e ligado, opcionalmente, ao emissor para o
cinto MW1-LTX-Fx.
A resistente, mas leve, fita para o pescoço combina
segurança com conforto. O anel integrado protege a
cápsula do microfone da humidade (transpiração),
garantindo a integridade do equipamento.
Dispõe ainda de um saco de transporte e de dois
filtros corta-vento como acessórios de série.

Funções

Operação
Graças ao padrão de recolha omnidireccional, este
microfone pode ser utilizado discretamente, junto da
boca do orador.

Interligações
• Mini XLR (QG pequeno)

Peças incluídas

Quantida
de

Componentes

1 MW1-HMC Microfone com suporte para cabeça

1 Saco de transporte

2 Filtros corta-vento

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Fonte de alimentação do emissor sem fios para o cinto MW1-
-LTX-Fx

Transdutor Condensador

Diagrama polar Omnidireccional

Gama de frequências 60 a 15 000 Hz

Sensibilidade 10 mV/Pa

SPL máx. para distorção
harmónica total de 1 %

130 dB (SPL)

Impedância 2200 ohm ± 30 %

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L) 160 x 140 mm (6,30 x 5,514 pol.)

Cor Antracite com branco



Peso 33 g (0,07 lb)

Comprimento de cabo 1,45 m (4,76 pés)

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

MW1‑HMC Microfone com suporte para cabeça
Microfone com suporte para cabeça com microfone de
condensador miniatura, com padrão de recolha
omnidireccional, para utilização com o transmissor
para o cinto MW1-LTX-Fx.
N.º de encomenda MW1-HMC

Acessórios de hardware

MW1-LTX-F1 UHF Emissor sem fios para o cinto
Gama de frequências 790 a 814 MHz
N.º de encomenda MW1-LTX-F1

MW1-LTX-F2 UHF Emissor sem fios para o cinto
Gama de frequências 852 a 876 MHz
N.º de encomenda MW1-LTX-F2
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