STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Klopový mikrofon

HM 4 klopový mikrofon
- elektretový systém s klipsnou
- vč. protivětrné ochrany
- hyperkardioidní charakteristika
- málo náchylný k zpětné vazbě
- frekv. rozsah 70 – 16 000 Hz
- citlivost –45 dB ± 3 dB / (0 dB = 1V / Pa)
- přívodní kabel s konektorem miniXLR 3pin
- výstupní impedance 600  / 1 kHz
- nutnost fantomového napájení v rozsahu 1,5 – 9 V DC
- rozměry Ø 12 × 21 mm
- hmotnost 22 g
- dobrá srozumitelnost mluv. slova

NOVINKA!

- kovové provedení, černá barva
- pro 2 přijímače, o šířce 1/2 19“ rack
- součástí jsou šroubky a 1 záslepka pro případ instalace pouze
jediného přijímače
- držák je opatřen otvory pro přišroubování přijímačů do držáku
a zabránění jejich následnému posuvu
- rozměr instalačního otvoru pro přijímač 213 × 42 mm
- vnější rozměry celého držáku 482 × 44 × 100 mm
- hloubka ocelové konstrukce držáku 100 mm. Max. hloubka
přijímače mikrofonu není omezena, držák nijak
do hloubky nezasahuje

Kat. č.: 27 985 ......................................ks

Stolní stojan
mikrofonu
- nastavitelná výška 30 - 38 cm
- závit pro držák mikrofonu W 5/8“ 28 ch./p.
- pohyblivé rameno
- hmotnost 2,3 kg
Kat. č.: 12 452 ......................................ks

Kat. č.: 12 446 ......................................ks

Stolní stojan
mikrofonu #2

Mikrofonní stojan

- plastové ABS tělo černé barvy
- opatřeno závitem W3/8“ 16 ch/p
a W5/8“ 28 ch/p
- podstava zabírá cca  230 mm
- výška max. 180 mm
- skládací
- možno použít úchyt pevný nebo pružinový, nejsou součástí dodávky

- pevná, stabilní konstrukce
- kovový, skládací
- podstava  62 cm, stavitelná výška 90 ÷ 180 cm
- možno uchytit dva mikrofony současně
- příchytka kabelu
- nízká hmotnost
Kat. č.: 12 451 ......................................ks

Kat. č.: 12 456 ................................ks

Držák mikrofonu pevný

Držák mikrofonu pružinový

- pro mikrofony se standardním tubusem
- pro kondenzátorové (MC) nebo dynamické (MD) mikrofony
- z houževnatého plastu
- závit W 5/8“ - 28 ch/p na stojan

- plastová klipsna
- z houževnatého plastu
- možno uchytit bezdrátové mikrofony s většími tubusy (např. MBD 830,
MBC 830, MBD 832)
- závit W 5/8“ - 28 ch./p. na stojan

pro dynamický mikrofon
Kat. č.: 21 939 ......................................ks
pro kondenzátorový mikrofon
Kat. č.: 21 920 ......................................ks

Mikrofonní kabely s konektory

Mikrofonní technika

Držák přijímačů bezdrátových mikrofonů
do racku

Kat. č.: 21 947 ......................ks
sym. XLR samice / sym. XLR samec
sym. XLR samice / sym. XLR samec
sym. XLR samice / nesym. Jack 6,3
sym. XLR samice / nesym. Jack 6,3

Kat. č.: 121075 ........ ks / 10 m
Kat. č.: 121068 .......... ks / 5 m
Kat. č.: 121074 ........ ks / 10 m
Kat. č.: 121069 .......... ks / 5 m

Protivětrné ochrany
- barva černá (hnědá)
- chrání mikrofon při jeho pádu
- zamezuje rušivým pazvukům při větru a při špatné výslovnosti hlásek „P“ „V“ a „B“
- užitečný pomocník pro řečnické a muzikantské aplikace
pro dynamické mikrofony, pro Ø 50 mm
Kat. č.: 27 970 ......................................ks
pro kondenzátorové mikrofony, pro Ø 25 mm
Kat. č.: 27 972 ......................................ks
pro klopové mikrofony, pro Ø 9 mm
Kat. č.: 27 971 ......................................ks

pro náhlavní mini mikrofony, pro Ø 3-4 mm
Kat. č.: 27 969 ......................................ks
pro přepážkové mikrofony, pro Ø 10 mm
Kat. č.: 27 973 ......................................ks
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