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Streaming-microfoon
#22614

Streaming USB-microfoon met statief en een zeer nauwkeurig, cardioïde opnamepatroon; voor streamen, podcasten,
voice-overs en akoestische muziek

Eigenschappen
• Digitale USB-verbinding; werkt direct op elke pc en laptop
• Warme, rijke en heldere geluidsweergave; voor vastleggen van

stemgeluid en akoestische instrumenten
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of

streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Cardioïde opnamepatroon voor zeer nauwkeurige opnames en

een helder geluid met een minimum aan achtergrondlawaai
• Inclusief hoogwaardige schokdemping, popfilter en statief
• USB-kabel van 1,8 m

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon
• Popfilter
• Schokdemping
• Statief
• USB-A-naar-USB-B-kabel (1,8 m)
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc of laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7
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Voor creators
Zijn uw opmerkingen tijdens games interessant genoeg om
aan iedereen te laten horen? Is uw nieuwe song klaar voor het
publiek? De GXT 242 Lance is een microfoon die alle geluiden
perfect vastlegt, zodat de wereld ze kan horen. Deze
USB-streamingmicrofoon wordt geleverd met statief en heeft
een uiterst nauwkeurig cardioïde opnamepatroon om uw
streams, podcasts, voice-overs en akoestische muziek perfect
vast te leggen.

In de schijnwerpers
De rijke audioreproductie wordt mogelijk gemaakt door het
cardioïde opnamepatroon, dat audio uiterst nauwkeurig
vastlegt met een minimum aan achtergrondgeluid. Welk
podium u ook kiest, de heldere geluidsopnamen maken dat
deze microfoon ideaal is voor podcasts, vlogs, voice-overs,
muziekopnamen en streamen op YouTube.

Scherpe geluiden
De Lance wordt geleverd met een plopfilter dat uw
spraakkwaliteit verbetert. U kunt helemaal uit uw dak gaan,
want het plopfilter minimaliseert de plofklanken (zoals p’s en
b’s) en sisklanken. Zo zorgt u ervoor dat iedereen u goed
hoort, zonder de noodzaak om extreem veel te hoeven
bewerken. Met de GXT 242 Lance staan uw luisteraars op
scherp en horen zij het perfecte geluid!

Aansluiten en zingen maar!
De Lance heeft een statief om uw microfoon perfect stevig
neer te zetten. Pas de hoek aan en u bent prima verstaanbaar
voor iedereen in uw publiek. Sluit gewoon de USB-kabel van
1,80 m aan en de microfoon werkt direct bij elke pc en laptop.
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ALGEMEEN
Application Desktop Height of main product

(in mm)
177 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 573 g Weight of main unit 217 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid, Unidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 70 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -45 dB

Sound pressure level 120 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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