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Microfoon met snoer
• Zwart

SBCMD650/00

Metalen behuizing
Een duurzame microfoon met metalen behuizing en een afneembare kabel voor elke gelegenheid tot zingen en entertainment.
Voordelen

Breng de gelegenheid tot leven
• Het 30-mm diafragma vangt alle details op voor een supergoed
geluid
• Dynamische schokabsorptie vermindert geluid bij aanraking
• Minder geluid als u in- of uitschakelt
• Eenrichtingsontwerp vangt alleen de stem van de spreker op
• Het windscherm verbetert de geluidskwaliteit door ruis te
voorkomen

Altijd klaar
• Een 5 meter lang snoer dat uitermate geschikt is voor gebruik met
microfoons
• De gegoten behuizing vermindert resonantie en verlengt de
levensduur van het product

Kenmerken
30-mm diafragma

Geluidsarme schakelaar

Dit grote, gevoelige diafragma vangt elk detail van de menselijke stem op en
geeft een waarheidsgetrouwe, heldere reproductie.

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

Dynamische schokabsorptie
Dynamische schokabsorptie zorgt dat trillingen door aanraking niet worden
overgebracht naar het actieve deel van de microfoon. U hoort duidelijk wat er
wordt gezegd - zonder storende bijgeluiden.

Eenrichtingsontwerp
Deze microfoon is het gevoeligst voor geluid dat uit de richting van de acteur
komt, en veel minder gevoelig voor geluid uit andere richtingen. Het resultaat
is een heldere geluidsreproductie met weinig feedback van de luidsprekers op
het toneel.

Windscherm

Behuizing van gegoten metaallegering

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

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.

Microfoonsnoer van 5 m
Geef uzelf extra bewegingsvrijheid als u uw microfoon gebruikt.
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Geluid
Frequentiebereik
Impedantie
Poolpatroon
Gevoeligheid van de
microfoon
Type

Omdoos
50 - 15 000 Hz
600 ohm
Omnidirectioneel
-72 dB +/-3 dB

EAN
Aantal consumentenverpakkingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Nettogewicht
Brutogewicht
Gewicht van de
verpakking

Dynamisch

Connectiviteit
Kabellengte
Aansluiting

5m
3,5 - 6,3 mm mono

EAN
Aantal consumentenverpakkingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Nettogewicht
Brutogewicht
Gewicht van de
verpakking

87 10101 67528 2
1
Karton
Leggen
30,5 cm
8,5 cm
6,5 cm
0,49 kg
0,58 kg
0,09 kg
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54,5 cm
33 cm
26 cm
8,82 kg
12,3 kg
3,48 kg

Binnendoos

Afmetingen van de verpakking
EAN
Aantal producten
Verpakkingstype
Type schap
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
Gewicht van de
verpakking

87 10101 87403 6
18

87 10101 87402 9
3
31,5 cm
26,5 cm
7,5 cm
1,47 kg
2 kg
0,53 kg

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van
Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.
www.philips.com

