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Microfone de transmissão em fluxo
#22400

Microfone de estúdio USB profissional com braço ajustável e padrão de gravação cardioide de elevada precisão para
transmissão em fluxo, 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 em fluxos no YouTube, Twitch e Facebook
• Padrão de gravação cardioide para uma captação de som de alta

precisão nítida e sem ruído de fundo
• Grampo de montagem em mesa para colocar o microfone na

posição mais conveniente
• Inclui suspensão elástica antivibrações topo de gama, proteção

de vento de dupla camada e apoio tripé

O que está na caixa
• Microfone
• Cabo USB
• Proteção de vento
• Cobertura de espuma
• Suspensão elástica antivibrações
• Braço ajustável
• Tripé
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 10, 8 ou 7
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Emita Plus Streaming Microphone
Whether you are streaming on YouTube, Twitch, Facebook or
vlogging, podcasting, recording voice-overs or acoustic music,
you want it to sound professional. This professional USB
studio microphone with adjustable arm and high precision
cardioid recording pattern is perfect for all your sounds. Let’s
hear your voice!

Cardioid recording
The cardioid recording pattern picks up most sounds from the
front of the microphone, while the distracting surrounding
noises won’t be hearable. In this way, the sound of your
recording is focused, for that full-bodied and clear audio
reproduction you are looking for.

Shockingly stable
Easily and firmly attach your microphone with the adjustable
desk mounting clamp: make sure your microphone is always
in the perfect position for stable recording. The shock mount
prevents vibration travelling up the microphone stand. Every
small, distracting shock will be absorbed allowing your
listeners to fully focus on your voice. For even more portable
stability, you can use the included tripod stand.

Popping sounds
Do you spend a lot of time editing your recordings to
minimize the plosives (like P’s and B’s) or hissing noises? With
the included large, double-screen pop filter, you will have
improved speech quality. This makes sure your recordings
sound professional, without the need for excessive editing.
With the GXT 252+, you will be able to stream your perfect
gameplay with excellent sounds.
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Plug in and sing!
The Emita Plus Microphone has a digital USB connection.
Simply plug in the 2.00m USB cable and it will instantly work
on any PC and laptop.



GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone

Data de publicação: : 07-01-2022 Número do artigo: 22400
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/22400
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439224009
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/22400/materials

GERAL
Application Home, Indoor Total weight 1520 g

Weight of main unit 307 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-A male, USB-B

Cable length main cable 290 cm

MICROPHONE
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

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Table arm clamp

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Impedance 200 Ohm Sensitivity -35 dB

Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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