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Uitschuifbare microfoonarm
#22563

Uitschuifbare op het bureau te bevestigen arm om uw microfoon in de handigste positie te plaatsen tijdens streamen of
vloggen

Eigenschappen
• Ontwerp is 360-graden draaibaar
• Geïntegreerde kabel van 290 cm met USB-B-aansluiting
• Sterke klem voor stevige bevestiging op bureau of tafel
• Geschikt voor alle gangbare microfoons (5/8”-schroefadapter

inbegrepen)
• Inclusief hoogwaardige schokdemping om trillingen te

absorberen (95 mm in diameter)
• Afmetingen van arm: 35 cm x 40 cm (verticaal x horizontaal)

Wat zit er in de verpakking
• Uitschuifbare arm
• Schokdemping
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• USB-poort
• USB-microfoon met USB-B-connector
• Min./max. diameter van microfoon: 43 mm/49 mm
• Max. dikte van tafel: 48 mm
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ALGEMEEN
Application Desktop Height of main product

(in mm)
417 mm

Width of main product
(in mm)

114 mm Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight 588 g

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Table arm clamp

MICROPHONE
Noise reduction False

CONNECTIVITY
Connector type USB

COMPATIBILITY
Compatible Consoles No General compatibility Fits all commonly used

microphones (5/8” screw
adapter included)
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