GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone

#22400

Streaming-microfoon

Professionele USB-studiomicrofoon met uitschuifbare arm en met zeer precieze cardioïde opnamepatroon; voor
streamen, podcasten, voice-overs en akoestische muziek

Eigenschappen

• Digitale USB-verbinding; werkt direct op elke pc en laptop
• Warme, rijke en heldere geluidsweergave; voor vastleggen van
vocalen en akoestische instrumenten
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Cardioïde opnamepatroon voor zeer precieze opnames en
helder geluid zonder achtergrondlawaai
• Uitschuifbare bureauklem om de microfoon in de handigste
positie te plaatsen
• Inclusief hoogwaardige schokdemping, groot popfilter met
dubbel scherm en statief

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon
• USB-kabel

Systeem vereisten

• Pc of laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7

• Popfilter
• Schuimhoes
• Schokdemping
• Uitschuifbare arm
• Statief
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Emita Plus Streaming Microphone
Of u nu streamt op YouTube, Twitch, Facebook of vlogt,
podcasts maakt, voice-overs of akoestische muziek opneemt,
u wilt dat het professioneel klinkt. Deze professionele
USB-studiomicrofoon met verstelbare arm en zijn uiterst
nauwkeurig cardioïde opnamepatroon is ideaal voor al uw
geluid. Laat uw stem maar klinken!

Cardioïde opnamen maken
Het cardioïde opnamepatroon vangt het meeste geluid van de
voorkant van de microfoon op, terwijl afleidende geluiden uit
de omgeving niet hoorbaar zijn. Op deze manier is het geluid
van uw opname doelgericht. U krijgt die volle, heldere
audioreproductie die u graag wilt hebben.

Uitzonderlijk stabiel
Bevestig uw microfoon stevig en gemakkelijk aan de
verstelbare bureauklem: zorg dat uw microfoon zich altijd in
de perfecte plaats bevindt om stabiele opnamen te maken. De
schokdemping voorkomt dat trillingen de
microfoonstandaard bereiken. Elke kleine schok die afleidt,
wordt geabsorbeerd, waardoor uw luisteraars zich volledig op
uw stem kunnen concentreren. En voor nóg meer stabiliteit
onderweg kunt u het meegeleverde statief gebruiken.

Plofgeluiden
Bent u veel tijd kwijt met het bewerken van uw opnamen om
plofklanken (zoals p’s en b’s) of sisklanken te minimaliseren?
Met het meegeleverde grote plopfilter met een dubbel
scherm, verbetert u de spraakkwaliteit. Zo zorgt u ervoor dat
uw opnamen professioneel klinken, zonder de noodzaak om
extreem veel te hoeven bewerken. Met de GXT 252+ kunt u
uw gameplay met een uitstekend geluid streamen.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Aansluiten en zingen maar!
De Emita Plus-microfoon heeft een digitale USB-aansluiting.
Sluit gewoon de USB-kabel van 2,00 m aan en de microfoon
werkt direct bij elke pc en laptop.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
ALGEMEEN
Application

Home, Indoor

Total weight

1520 g

Weight of main unit

307 g

Connector type

USB-A male, USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid, Unidirectional

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

81 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Pop filter, shock mount

Type of stand

Table arm clamp

Sensitivity

-35 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 290 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

Publicatie datum: 07-01-2022
© 2022 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 22400
URL: www.trust.com/22400
EAN-code: 8713439224009
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22400/materials

GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
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