GXT 252 Emita Streaming Microphone

#21753

Microfone de estúdio USB

Microfone de estúdio USB profissional com mala rígida, padrão de gravação cardioide de elevada precisão para
transmissão de fluxos, podcasts, locuções e música acústica

Características principais

• Ligação USB digital; funciona instantaneamente em qualquer PC
e portátil
• Reprodução de áudio quente, rica e nítida para captação de voz
e instrumentos acústicos
• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou
transmissão de fluxos no YouTube, Twitch e Facebook
• Padrão de gravação cardioide para uma captação de som de alta
precisão nítida e sem ruído de fundo
• Inclui mala rígida em alumínio resistente para guardar e
transportar em segurança
• Inclui suporte metálico pesado, com suspensão elástica
antivibrações topo de gama e filtro pop em tela grande de dupla
camada

O que está na caixa
• Mala rígida
• Microfone

Requisitos de sistema

• PC ou portátil com porta USB
• Windows 7, 8 e 10

• Cabo USB
• Proteções de vento
• Suspensão elástica antivibrações
• Suporte de secretária
• Guia do utilizador
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GXT 252 Emita Streaming Microphone
GXT 252 Emita
Are you a vlogger, singer, gamer or do you just love to Skype
or chat with your friends all day? Then you need a great
microphone! With the Trust Emita USB Studio Microphone
you can easily record and connect to reach the rest of the
world.

Warm, rich and clear audio
When you are creating a podcast, music recording or vlog you
need professional results. With the Emita USB studio mic you
will be able to sing, rap or record acoustic instruments while
ensuring clear and warm sound. The cardioid recording
pattern picks up most sounds from the front of the
microphone, while ambient noises are hardly noticeable. This
allows you to record very focused; exactly the way you want it.

Shockingly stable
Thanks to the heavy weight metal stand and the high-end
shock mount, the microphone stands stabile on any surface.
The mount prevents vibration traveling up the microphone
stand, so you can keep recording even when you hit your desk
by accident; small shocks will be absorbed.

Double-screen pop filter & foam cap
Do you hate spending time editing your recordings, to
minimize the plosives (like P’s and B’s) or hissing noises? With
the included double-screen pop filter, you will have improved
speech quality. Making sure that everyone will hear you
clearly, without the need for excessive editing. The foam cap
removes blowing sounds, perfect when doing an interview at
a windy location.
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GXT 252 Emita Streaming Microphone
Mobile recording
Thanks to the durable aluminium flight case, you can make
your recording studio mobile. Take your microphone with you
when travelling, the case will ensure safe storage during
transport. The Emita USB studio mic features a digital USB
connection, making it ideal to work on any PC and laptop. Just
plug it in and start recording; no installation or driver is
needed.
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GXT 252 Emita Streaming Microphone
GERAL
Application

Desktop, Handheld

Height of main product
(in mm)

47 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

16bit, 48kHz

Noise reduction

True

Carry case, pop filter, shock
mount

Type of stand

Metal desk stand

Sensitivity

-35 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Impedance

200 Ohm

Sound pressure level

135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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