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Microfone de estúdio USB HD
#22449

Microfone de estúdio USB com qualidade de áudio HD para uma reprodução de som extraordinariamente nítida

Características principais
• Microfone de nível profissional para uma gravação de som

quente, rica e nítida
• Padrão de gravação cardioide para uma gravação de voz e de

instrumentos acústicos de alta precisão sem ruído de fundo
• Compatível com áudio de alta definição (HD), com uma taxa de

amostragem de até 24 bit/96 kHz
• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou

transmissão em fluxos no YouTube, Twitch e Facebook
• Saída de 3,5 mm para auscultadores com controlo de volume

para uma monitorização sem latência
• Controlo da mistura direta entre o áudio do microfone e o do PC

O que está na caixa
• Microfone
• Cabo USB de 180 cm
• Tripé
• Quebra-vento de espuma
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 7, 8 ou 10
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GERAL
Application Home, Portable Height of main product

(in mm)
29 mm

Width of main product
(in mm)

17.5 mm Depth of main product
(in mm)

17.5 mm

Total weight 560 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 18 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -36 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS
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