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Microfone de transmissão em fluxo
#22614

Microfone USB para transmissão em fluxo com tripé e padrão de gravação cardioide de elevada precisão para
transmissão em fluxo, podcasts, locuções e música acústica

Características principais
• Ligação USB digital; funciona instantaneamente em qualquer PC

e portátil
• Reprodução de áudio quente, rica e nítida para captação de voz

e instrumentos acústicos
• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou

transmissão em fluxos no YouTube, Twitch e Facebook
• Padrão de gravação cardioide para uma captação de som de alta

precisão e um som nítido e um mínimo de ruído de fundo
• Inclui suspensão elástica antivibrações topo de gama, proteção

de vento e tripé
• Cabo USB de 1,8 m

O que está na caixa
• Microfone
• Proteção de vento
• Suspensão elástica antivibrações
• Tripé
• Cabo USB-A para USB-B (1,8 m)
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 10, 8 ou 7
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For Creators
Are your comments during games interesting enough for
everyone to hear? Is your new song ready to go public? The
GXT 242 Lance microphone captures all sounds perfectly for
the world to hear. This USB streaming microphone comes
with tripod and high precision cardioid recording pattern to
perfectly capture your streams, podcasts, voice-overs and
acoustic music.

In the spotlight
The rich audio reproduction is made possible by the cardioid
recording pattern for high precision recording and minimal
background noise. Whatever podium you choose, the clear
sound recordings make this microphone perfect for podcasts,
vlogs, voice-overs, music recording or streaming on YouTube.

Piercing sounds
The Lance comes with a pop filter which will improve your
speech quality. You can go full out because the pop filter will
minimize the plosives (like P’s and B’s) and hissing noises. This
makes sure that everyone will hear you clearly, without the
need for excessive editing. The GXT 242 Lance will pierce your
listeners with perfect sound!

Plug in and sing!
The Lance features a tripod stand to secure your microphone
for perfect positioning. Adjust the angle and you’re perfectly
audible for everyone in your audience. Simply plug in the
1.80m USB cable and the microphone will instantly work on
any PC and laptop.
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GERAL
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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