
Technická data
- elektretový mikrofon s elektronikou
-  spínač s tichým chodem a pomalým náběhem signálu, zapnutí tak 

není slyšet, nic „nelupe“
- elektronická aretace spínače
-  vestavěný audio gong indikující zapnutí a vypnutí mikrofonu, s na-

stavitelnou hlasitostí
- indikace standby pomocí LED na základně
-  indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na 

husím krku
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz
- citlivost -45 dB ±2 dB
- elektretový systém
- odstup S/N > 75 dB

- výstupní signál konektorem XLR on
- včetně propojovacího 9,5 m kabelu XLR / Jack 6,3
-  napájení bateriové 9 V nebo adaptérem (je součástí) AC 230 V

50 Hz / DC 9 - 12 V
-  nevyžaduje fantom. napájení z rozhlas. ústředny nebo mix. pultu
- vysoká srozumitelnost mluveného slova
- snížený vlastní hluk mikrofonu
- gumové nožičky proti posunování na stole
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- tmavě šedá barva základy, černá barva mikrofonu na husím krku
- rozměry základny 125 × 42 × 150 mm
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 mm
- hmotnost 465 g
Kat. č.: 27 911 ks

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

Mikrofon PA 570 je inovovanou verzí staršího 

modelu. Je vybaven elektretovou vložkou 

a audio elektronika disponuje velice nízkou 

hladinou šumu. Mikrofon je dále vybaven 

elektronickou aretací a pomalým náběhem 

aktivace mikrofonu, díky které není sly-

šet žádné „lupání“ a rovněž elektronickým 

gongem, jehož hlasitost je nastavitelná. Ke 

kvalitám tohoto modelu přispívá i výborná 

srozumitelnost audio signálu.

Mikrofon PA 570 je velice vhodný pro všech-

ny druhy přepážek, recepcí, vrátnic, stejně 

tak pro jednací síně a zasedací místnosti.
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