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USB stüdyo mikrofon
#22224

Yayın, podcasting, ses iletimi ve akustik müzik için yüksek hassasiyetli kardiyot tipi profesyonel USB stüdyo mikrofonu ve
taşıma çantası

Key features
• Her PC ve dizüstü bilgisayarda çalışan dijital USB bağlantısı
• Vokal ve akustik enstrüman kaydı için canlı, zengin ve temiz ses

üretimi
• Podcastler, vloglar, ses iletimi, müzik kaydı ve Youtube, Twitch ve

Facebook yayınları için mükemmel seçim
• Yüksek hassasiyetli kayıt ve arkaplan gürültüsü giderilmiş temiz

bir ses için kardiyot kayıt özelliği
• Güvenli saklama ve taşıma için alüminyum taşıma çantasıyla

birlikte teslim
• Ağır metal stant, son teknoloji shockmount ve geniş çift siperli

ses filtresi

What's in the box
• Taşıma çantası
• Mikrofon
• USB kablosu
• Ses filtreleri
• Shockmount
• Masa standı
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi

System requirements
• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar
• Windows 7, 8, 10
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GXT 252 Emita
Vlogger, şarkıcı, oyuncu ya da tüm gün Skype üzerinden
arkadaşlarıyla sohbet etmeyi seven bir kişi misin? Öyleyse bir
mikrofona ihtiyacın var! Trust Emita USB Studio Mikrofon ile
kolaylıkla kayıt yapabilir ve dünyanın geri kalanıyla bağlantı
kurabilirsin.

Sıcak, zengin ve net ses
Bir podcast, müzik kaydı veya vlog oluştururken profesyonel
sonuçlara ihtiyacınız vardır. Emita USB studio mikrofon ile net
ve sıcak bir ses sağlarken şarkı söyleyebilecek, rap yabilecek
veya akustik enstrümanlar kaydedebileceksiniz. Kardioid kayıt
modeli, mikrofonun önünden çıkan seslerin çoğunu alırken,
ortamdaki sesler neredeyse hiç fark edilmiyor. Bu sayede
kayıtlarınızı tam istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz.

Son derece dengeli
Ağır metal standı ve son teknoloji darbe tutucusu sayesinde
mikrofon her yüzeyde sabit durur. Bağlantı, mikrofon
standında dolaşan titreşimi önler, böylece kazayla masaya
çarptığınızda bile kayda devam edebilirsiniz; Küçük darbeler
emilecektir.

Çift siperli pop filtresi & köpüklü başlık
Patlamalı (P’ler ve B’ler gibi) veya tıslamalı sesleri en aza
indirmek için kayıtlarınızı düzenlemek için zaman
harcamaktan nefret ediyor musunuz? Dahili, çift siperli ses
filtresi ile konuşma kalitesini artırabilirsiniz. Böylece sesiniz, ek
düzenlemeye gerek kalmadan net bir şekilde duyulur.
Köpüklü başlık rüzgarlı bir yerde röportaj yaparken
mükemmeldir, rüzgar seslerini kaldırır.
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Mobil kayıt
Dayanıklı alüminyum uçuş muhafazası sayesinde, kayıt
stüdyonuzu mobil hale getirebilirsiniz. Seyahat ederken
mikrofonunuzu yanınıza alın, muhafaza taşıma sırasında
güvenli saklama imkanı sağlar. Emita USB studio mikrofon,
dijital bir USB bağlantısına sahiptir ve herhangi bir PC ve
dizüstü bilgisayarda çalışmayı ideal hale getirir. Sadece takın
ve kayda başlayın, kurulum veya sürücü gerektirmez.
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GENERAL
Application Desktop, Handheld Height of main product

(in mm)
47 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm Total weight 300 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Carry case, pop filter, shock
mount

Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -35 dB Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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