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u Micrô điện đô ̣ng một hướng

u Thân linh hoạt

u Tái tạo giọng nói tuyệt vời

u Cấu tạo chắc chắn

u Tấm chắn nổ có sẵn

Micrô cổ ngỗng là một micrô điện động một hươńg chất
lươṇg cao, kiểu da ́ng hiện đại, chủ yếu dùng trong các
ưńg dụng truyền thanh công cộng.

Chức năng

Thân linh hoạt có một ốc vít M10 vừa vặn để gắn lên trên
bảng (bảng chữa cháy), bục giảng hoặc mặt bàn.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Kích thước tính theo mm

Sơ đô ̀ nô ́i mạch

Hồi đáp tần số



Thông Số Kỹ Thuật

Điện*

Loại Cổ ngỗng

Giản đồ có cực Đơn hướng

Hồi đáp tần số 100 Hz đến 15 kHz

Độ nhạy 1,2 mV/Pa ±4 dB

Trở kháng đâ ̀u ra đi ̣nh mức 500 ohm

* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

Đặc tính cơ học

Kích thước 28 x 385 mm (1,10 x 15,16 in)

Trọng lượng 225 g (8 oz)

Màu Đen

Loại cáp 2 lõi kép

Chiều dài cáp 230 mm

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng Từ -25 °C đến +55 °C (-13 °F đến
+131 °F)

Nhiệt độ bảo qua ̉n -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến
+158 °F)

Độ ẩm tương đô ́i <95%

Thông tin Đặt hàng

Micrô Cổ ngỗng Một hướng LBB 9082/00
Micrô cổ ngỗng điện động, một hướng, bề mặt đen mờ,
thân linh hoạt, gắn mặt bích, 230 mm, cáp kết nối 2 lõi
kép.
Số đặt hàng LBB9082/00
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