Lava USB Clip-on Microphone

#22487

Microfone com clipe

Microfone lavalier de alto desempenho com clipe, compatível com ligações de 3,5 mm e USB

Características principais

• Funciona com qualquer PC ou portátil
• Ligação dupla: a clássica de 3,5 mm para maior compatibilidade
e a USB para um som digital nítido
• Som de alta qualidade para podcasts, vlogs, locuções, gravação
de música ou transmissão de fluxos no YouTube, Twitch e
Facebook
• Ideal para transmissão de fluxos de vídeo: não aparece um
grande microfone na imagem
• Proteção de vento para redução de ruído
• Corpo metálico e clipe resistentes

O que está na caixa

• Microfone com cabo e ficha de 3,5 mm

Requisitos de sistema

• Computador com ligação de áudio analógica de 3,5 mm ou porta USB

• Clipe
• 2 proteções de vento
• Adaptador USB
• Bolsa
• Guia do utilizador
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Lava USB Clip-on Microphone
GERAL
Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm

Weight of main unit

38 g

Wired

Connector type

3.5mm, USB

Noise reduction

True

Sensitivity

-45 dB

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles

No

Compatible Software
Platforms

General compatibility

Computer with analog
3.5mm audio connection or
USB port

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter

MICROPHONE
Signal-to-noise ratio

58 dB

AUDIO
Frequency response

50 - 12000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

110 dB

COMPATIBILITY
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories

USB adapter
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