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Braço de microfone ajustável
#22563

Braço ajustável de montagem em secretária para colocar o microfone na posição mais conveniente durante o vlogging
ou transmissões em fluxo

Características principais
• Design rotativo a 360 graus
• Cabo de 290 cm integrado com conetor USB-B
• Grampo forte para uma montagem segura em secretária ou

mesa
• Adapta-se a todos os microfones vulgarmente utilizados

(parafuso adaptador de 5/8” incluído)
• Inclui suspensão elástica antivibrações topo de gama, para

absorver vibrações (diâmetro de 95 mm)
• Dimensões do braço: 35 cm x 40 cm (vertical x horizontal)

O que está na caixa
• Braço ajustável
• Suspensão elástica antivibrações
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Porta USB
• Microfone USB com conetor USB-B
• Diâmetro mín./máx. do microfone: 43 mm / 49 mm
• Espessura máxima da mesa: 48 mm
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GERAL
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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