
Philips
Microfoon met snoer

• Zilver

SBCMD150/00

Snoer van 3 meter
 
Deze dynamische unidirectionele microfoon met geïntegreerd windscherm geeft vocale prestaties van topkwaliteit.

Voordelen

Breng de gelegenheid tot leven
• Het 27-mm diafragma vangt alle details op voor een supergoed

geluid
• Minder geluid als u in- of uitschakelt
• Eenrichtingsontwerp vangt alleen de stem van de spreker op
• Het windscherm verbetert de geluidskwaliteit door ruis te

voorkomen

 
Altijd klaar
• Dit 3 meter lange snoer is uitermate geschikt voor gebruik met

microfoons
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Kenmerken

27-mm diafragma
De uitstekende kwaliteit van het actieve diafragma van de microfoon verzekert
u altijd van een waarheidsgetrouwe, heldere geluidsreproductie.

Geluidsarme schakelaar
U hoort geen storende 'klikgeluiden' als u deze microfoon in- en uitschakelt.

Eenrichtingsontwerp
Deze microfoon is het gevoeligst voor geluid dat uit de richting van de acteur
komt, en veel minder gevoelig voor geluid uit andere richtingen. Het resultaat

is een heldere geluidsreproductie met weinig feedback van de luidsprekers op
het toneel.

Windscherm
Het geïntegreerde windscherm voorkomt storende geluiden van windvlagen of
mensen die te dicht bij de telefoon ademen.

Microfoonsnoer van 3 m
Geef uzelf extra bewegingsvrijheid zonder dat u het risico loopt dat u struikelt
of dat het snoer in de war raakt.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid
Frequentiebereik 85 - 11.000 Hz
Impedantie 600 ohm
Poolpatroon Unidirectioneel;
Gevoeligheid van de
microfoon

-74 dB +/- 3 dB

Type Dynamisch

Connectiviteit
Kabellengte 3 m
Aansluiting 3,5 - 6,3 mm mono

Afmetingen van de verpakking
EAN 87 10101 67527 5
Aantal producten 1
Verpakkingstype Karton
Type schap Leggen
Hoogte 30,5 cm
Breedte 8,5 cm
Diepte 6,5 cm
Nettogewicht 0,29 kg
Brutogewicht 0,38 kg
Gewicht van de
verpakking

0,09 kg

Omdoos
EAN 87 10101 87395 4
Aantal consumenten-
verpakkingen

24

Lengte 54,5 cm
Breedte 33 cm
Hoogte 34 cm
Nettogewicht 6,96 kg
Brutogewicht 10,32 kg
Gewicht van de
verpakking

3,36 kg

Binnendoos
EAN 87 10101 87394 7
Aantal consumenten-
verpakkingen

3

Lengte 31,5 cm
Breedte 26,5 cm
Hoogte 7,5 cm
Nettogewicht 0,87 kg
Brutogewicht 1,2 kg
Gewicht van de
verpakking

0,33 kg
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