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Electret-microfoon

SBCME570/00

Studiokwaliteit
 
Maak opnamen extra levendig met een electret-microfoon voor opnamen van studiokwaliteit.

Voordelen

Breng de gelegenheid tot leven
• De electret-condensator geeft een helder geluid van studiokwaliteit
• Minder geluid als u in- of uitschakelt
• Rondom ontvangend ontwerp vangt geluid uit alle richtingen op
• Het windscherm verbetert de geluidskwaliteit door ruis te

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

microfoons

• De gegoten behuizing vermindert resonantie en verlengt de
levensduur van het product

• Opbergdoos waarin de microfoon en snoeren kunnen worden
bewaard

• De tafelstandaard maakt handsfree gebruik op een plat oppervlak
mogelijk

 

Kenmerken

Electret-condensator
De gevoelige electret-condensator vangt alle akoestische details op voor een
perfecte geluidsreproductie van studiokwaliteit.

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

Rondom ontvangend ontwerp
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor geluid vanuit elke
richting.
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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.

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

Behuizing van gegoten metaallegering
De stevige metalen behuizing is niet alleen bestand tegen ruw gebruik, maar
vermindert ook de resonantie. Dit heeft als voordeel dat de gebruiksduur
wordt verlengd en het geluid beter wordt weergegeven.

Opbergdoos voor microfoon
De veilige en handige manier om uw microfoon en snoer na gebruik te
bewaren.

Tafelstandaard
Deze stevige standaard houdt de microfoon op alle platte oppervlakken stevig
op zijn plaats.

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 50 - 18.000 Hz
Impedantie 600
Poolpatroon Omnidirectioneel
Gevoeligheid van de
microfoon

-45 dB +/- 3 dB

Type Electret

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

Vermogen
Batterijtype AA
Batterijvoltage 1,5 volt
Aantal batterijen 1

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 24,7 cm
Breedte 14,7 cm
Diepte 7,4 cm
Nettogewicht 0,29 kg
Brutogewicht 0,59 kg
Gewicht van de
verpakking

0,3 kg

EAN 87 10101 67951 8
Aantal producten 1

Verpakkingstype Karton
Type schap Leggen

Omdoos
Lengte 55,5 cm
Breedte 47,5 cm
Hoogte 39 cm
Nettogewicht 6,96 kg
Brutogewicht 15,5 kg
Gewicht van de
verpakking

8,54 kg

EAN 87 10101 87411 1
Aantal consumenten-
verpakkingen

24

Binnendoos
EAN 87 10101 87410 4
Brutogewicht 1,9 kg
Hoogte 9 cm
Lengte 46 cm
Nettogewicht 0,87 kg
Aantal consumenten-
verpakkingen

3

Gewicht van de
verpakking

1,03 kg

Breedte 26,5 cm
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