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Mikrofon je vybaven dvěma elektretovými 

vložkami a indikačním LED kroužkem, jež 

udává přítomnost fantomového napětí a tedy 

aktivity mikrofonu. Díky této koncepci má mi-

krofon velmi úzkou směrovou charakteristiku. 

Zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku zboku, 

ovšem snímá i z větší dálky z přímého smě-

ru. Je také potřeba podtrhnout výbornou kva-

litu vzniklého audio signálu, s čímž souvisí 

i výborná srozumitelnost hlášení.

Mikrofon PA 220 je velice vhodný pro trvalé 

zástavby do nábytku, pro všechny druhy pře-

pážek, recepcí, vrátnic, prodejních okének, 

velínů, stejně tak pro jednací síně a zaseda-

cí místnosti.

Mikrofon na husím krku
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Technická data
- elektretový mikrofon
- dvě elektretové vložky typu back electret Ø 9,7 x 5 mm
-  superkardioidní směrová charakteristika – mikrofon je velice úzce 

směrový, mikrofon zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku zboku, ov-
šem snímá i z větší dálky z přímého směru

-  zřetelná indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED 
kroužku na husím krku

- frekvenční rozsah 50 – 16 000 Hz
- citlivost mikrofonní vložky -47 dB / 1 kHz, 1Pa, 0 dB = 1 V/Pa
- max. SPL 105dB / 1 kHz, THD < 5 %
- odstup S/N > 85 dB
-  výstupní signál vč. dodávky fantomového napětí konektorem 

Aviatic 3 pin on se závitem

-  konektor pro vestavbu do nábytku (protistrana) Aviatic 3 pin ona je 
také součástí balení

-  pro funkčnost mikrofonu musí být přítomny fantomová napětí 0,8 
a 3 V na konektoru, viz schéma

- vysoká srozumitelnost mluveného slova
- snížený vlastní hluk mikrofonu
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí balení
- černá barva mikrofonu na husím krku
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 388 mm
- rozměry hlavice mikrofonu Ø 14 × 166 mm
- hmotnost 83 g

Kat. č.: 27 907 ks


