GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone

#22400

Duraksız iletimli mikrofon

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

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
• Mikrofonu en uygun konuma yerleştirebilmek için ayarlanabilir
masa montaj kelepçesi
• Üst düzey shockmount büyük çift ekranlı pop filtresi ve tripod
standı dahil

What's in the box
• Mikrofon

• USB kablosu

System requirements

• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar
• Windows 10, 8, 7

• Ses filtresi
• Köpük kaplama
• Shockmount
• Ayarlanabilir kol
• Tripod standı
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Emita Duraksız iletimli mikrofon
YouTube, Twitch, Facebook yayınları, vlog, podcast, ses iletimi
veya akustik müzik kaydı yaparken profesyonel gibi görünmek
istersiniz. Ayarlanabilir kol ve yüksek hassasiyetli kardiyot
kayıt özelliği, tüm sesler için mükemmeldir. Sesinizi duyurun!

Kardiyot kayıt
Kardiyot kayıt özelliği, seslerin çoğunu mikrofonun ön
kısmından alır. Böylelikle çevredeki rahatsız edici sesler
duyulamaz. Bu sayede kayıt esnasında, istediğiniz güçlü ve net
sesi üretebilirsiniz.

İnanılmaz denge
Masaya montaj kıskacıyla mikrofonunuzu kolaylıkla ve sıkıca
tutturabilirsiniz: Kayıt esnasında mikrofonunuzun daima
mükemmel konumda olmasını sağlayın. Shockmount,
mikrofon standında titreşimi önler. Tüm küçük ve rahatsız
edici titreşimler, dinleyicilerinizin tamamen sizin sesinize
konsantre olmaları için emilecektir. Daha portatif denge için,
dahili tripod standını kullanabilirsiniz.

Harika ses
Kayıtlarınızı düzenlerken patlamalı sesleri (P ve B sesleri gibi)
veya tıslama seslerini en aza indirmek için çok vakit harcıyor
musunuz? Dahili, büyük ve çift siperli ses filtresi ile konuşma
kalitesini artırabilirsiniz. Bu sayede kayıtlarınız, ek
düzenlemeye gerek kalmadan oldukça profesyonel bir hal alır.
GXT 252+ ile oyun oynama deneyiminizi harika ses kalitesiyle
kitlenizle paylaşabileceksiniz.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Tak ve şarkı söyle!
Emita Plus Mikrofon, dijital USB bağlantısına sahiptir. 2,00
m’lik USB kablosunu bağlantı noktasına takın. PC’nizde veya
dizüstü bilgisayarınızda anında çalışmaya başlayacaktır.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
GENERAL
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
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