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u Micro tụ điện mô ̣t hướng

u Thân linh hoạt

u Cấp nguồn ảo từ bộ khuếch đại

u Công tắc bật/tắt dạng trượt với tiếp xúc ưu tiên

u Được cung cấp cùng với cáp cố định dài 2 m (78 in)
va ̀ đầu nối DIN khóa được

Micro cổ ngỗng là loa ̣i micro tụ điện một hươńg cho
châ ́t lươṇg âm thanh cao, kiểu dáng hiện đại, chủ yếu
du ̀ng trong các ứng dụng truyền thanh công cộng.

Chức năng

Đế thân linh hoạt có một đầu nối có ren vít và micro
được trang bị bộ điều hợp nhiều ren (3/8", 1/2" và 5/8")
đê ̉ gắn lên chân đế đặt sàn, bục giảng, bảng hoặc mặt
ba ̀n. Micro tiêu thụ nguồn điện ảo từ bộ khuếch đại
được kết nối với micro.

 
Công tắc bật-tă ́t dạng trượt, không chỉ để bật/tắt micro
mà còn cho phép những tiếp xúc ưu tiên dùng để
chuyển sang điều khiển từ xa. Nếu không cần tiếp xúc
ưu tiên thì có thể kết nối micro với bộ khuếch đại có các
đâ ̀u vào XLR 3 chốt sử dụng bộ điều hợp DIN đến XLR.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Miễn nhiễm theo EN 55103-2

Phát xạ theo EN 55103-1

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Bộ phận Đi kèm

Số
lượng

Thành phần

1 Micro Tụ điện Cổ ngỗng LBB 1949/00

1 Bộ điều hợp DIN đến XLR

Thông Số Kỹ Thuật

Điện*

Nguồn điện ảo  

Dải điện áp Từ 12 tới 48 V

Dòng tiêu thụ <8 mA

Hiệu suất*  

Độ nhạy 0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)

Mức âm thanh vào tối đa 110 dB SPL

Méo dạng <0,6% (đầu vào tối đa)

Mức ồn đầu vào tương
đương

28 dBA SPL (S/N 66 dBA tham chiếu
1 Pa)



Hồi đáp tần số từ 100 Hz tơí 16 kHz

Trở kháng Đầu ra < 200 ohm

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

Đặc tính cơ học

Kích thước (S x D) 30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)

Trọng lượng Xấp xỉ 300 g (10,5 oz)

Màu Xám đậm

Chiều dài cáp 2 m (78 in)

Đầu nối DIN 5 chốt 180° (kho ́a được)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt đô ̣ng từ -10 °C tới +55 °C (từ +14 °F tơí
+131 °F)

Nhiệt độ ba ̉o quản từ -40 °C tới +70 °C (từ -40 °F tơí
+158 °F)

Độ ẩm tương đô ́i <95%

Thông tin Đặt hàng

Micrô Tụ điê ̣n Cổ ngô ̃ng LBB 1949/00
Micrô tụ điện cổ ngỗng, một hướng, bề mặt xám đậm
không phản chiếu, thân linh hoạt, công tắt Bật/tắt với
tiếp điểm ưu tiên, cáp cố định dài 2 m (78 in) có đầu nối
DIN 180 độ 5 chốt (có khóa). Bộ điều hợp DIN đến XLR
chuẩn.
Số đặt hàng LBB1949/00

Phụ kiện

Cáp Chuyê ̉n đổi LBC 1102/02
dùng để phân chia điện
Số đặt hàng LBC1102/02

Cáp Micro LBC 1208/40
Cáp nối/cáp kéo dài micrô, XLR 3 chốt, 10 m (32,8 ft).
Số đặt hàng LBC1208/40
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