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Časté jsou případy, kdy potřebujeme připojit mik-

rofon k počítači. Zprvu se to zdá jednoduché, ale 

v návaznosti na operační systém (MS Windows, 

iOs, Linux), hardware počítače a v neposlední 

řadě, i samotnou aplikaci, kde budeme mikrofon 

využívat (nahrávání, hlášení), se často objevují 

problémy a běžný mikrofon nefunguje. 

PA 500 je mikrofon s vestavěnou zvukovou kar-

tou. Pouhým připojením USB konektoru, počítač 

mikrofon detekuje, nainstaluje jeho ovládač a mi-

krofon ihned funguje. Počítač tedy nemusí mít ve-

stavěnou vlastní zvukovou kartu, mikrofon PA 500 

ji zcela obchází. Instalace je daleko jednodušší 

a hlavně bezproblémová.

Samotný mikrofon na nastavitelném husím krku 

disponuje kardioidní směrovou charakteristikou. 

Mikrofon nevyžaduje žádné další napájení, pro-

tože je napájen prostřednictvím USB propojení 

z počítače. Aktivaci mikrofonu provádíme tlačít-

kem na těle základny. Indikace aktivního mikrofo-

nu je dvojí, a to formou LED na základně a formou 

indikačního kroužku na husím krku mikrofonu. 

Hlasitost mikrofonu se nastavuje v počítači (ikon-

ka v tray liště). 

Přepážkový mikrofon PA 500 vyniká svým moder-

ním vzhledem. Typická je jeho matné provedení 

základny a prodloužená hlavice samotného mik-

rofonu, doplněná o indikační led kroužek.

PA 500 doporučujeme pro různá audio pracoviště, 

přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, 

informační a prodejní okénka, recepce, vrátnice či 

různá stanoviště hlášení v budovách (školy, firmy, 

prodejny, hotely atp.), v kombinaci s počítačem.

Přepážkový USB mikrofon

PA 500
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Technická data

- moderní elegantní vzhled s matným povrchem
- mikrofon obsahuje svou vlastní zvukovou kartu
- po připojení k počítači, se automaticky nainstaluje jeho driver
- signál je dodáván digitálně do počítače přes USB spojení
- mikrofon nevyžaduje žádnou další zvukovou kartu v počítači
- mechanická aretace spínače
-  indikace aktivace mikrofonu pomocí LED kroužku na husím krku 

a pomocí LED na základně mikrofonu
-  nastavení hlasitosti mikrofonu se provádí přímo v počítači (ikona 

pro zvuk v tray liště)
-  kardioidní směrová charakteristika – mikrofon je směrový, mikro-

fon zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku zboku
- elektretový systém, elektretová vložka typu back electret
- frekvenční rozsah 40 – 16 000 Hz
- citlivost mikrofonní vložky –40 dB / 1 kHz, 1Pa, 0 dB = 1 V/Pa

- zpoždění kódováním < 50 ms
- výborná srozumitelnost mluveného slova
- gumové nožičky proti posunování na stole
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- černá barva základny i mikrofonu na husím krku
- včetně propojovacího 2,8 m kabelu s konektorem USB-A
- napájení prostřednictvím USB propojení s počítačem
-  nevyžaduje fantomové napájení z rozhlasové ústředny nebo mix. 

pultu
-  mikrofon není možné propojit s rozhlasovou ústřednou, nebo jiným 

audio zařízením, je určen pouze pro připojení k počítači
- rozměry základny 123 × 43 × 149 mm
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 mm
- hmotnost 500 g
Kat. č.: 27 700 ks
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