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Duraksız iletimli mikrofon
#22614

Yayın, podcasting, ses iletimi ve akustik müzik için tripod ve yüksek hassasiyetli kardiyot tipi USB yayın mikrofonu

Key features
• Her PC ve dizüstü bilgisayarda çalışan dijital USB bağlantısı
• Vokal ve akustik enstrüman kaydı için canlı, zengin ve temiz ses

üretimi
• Podcastler, vloglar, ses iletimi, müzik kaydı ve Youtube, Twitch ve

Facebook yayınları için mükemmel seçim
• Yüksek hassasiyetli kayıt ve minimum arkaplan gürültüsü ile

temiz bir ses için kardiyot kayıt özelliği
• Son teknoloji shockmount, pop filtresi ve tripod standı dahil
• 1,8m USB kablo

What's in the box
• Mikrofon
• Ses filtresi
• Shockmount
• Tripod standı
• USB-A - USB-B kablosu (1,8m)
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi

System requirements
• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar
• Windows 10, 8, 7
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İçerik Üreticileri için
Oyun sırasındaki yorumlarınız, herkesin duymak isteyeceği
cinsten mi? Yeni şarkınızı herkesle paylaşmaya hazır mısınız?
GXT 242 Lance mikrofonu, sesleri herkes tarafından
mükemmel bir şekilde duyulacak şekilde alır. USB yayın
mikrofonu; mükemmel yayın, podcast, ses iletimi ve akustik
müzik kaydı için tripod ve yüksek hassasiyetli kardiyot tipi
kayıt modeliyle donatılmıştır.

Tüm dikkatler üzerinizde olacak
Yüksek hassasiyetli kayıt ve minimum arka plan sesi için
kardiyot kayıt modeliyle zengin ses üretimi yapılır. Hangi alanı
seçerseniz seçin, net sesli kayıtlar, bu mikrofonu podcast’ler,
vloglar, ses iletimi, müzik kaydı veya Youtube yayınları için
mükemmel hale getirir.

Güçlü ses
Lance, konuşma kalitenizi artıracak bir ses filtresiyle gelir. Ses
filtresi, P ve B gibi patlamalı sesleri ve tıslama seslerini en aza
indirerek sesinizi dilediğiniz gibi kullanmanızı sağlar. Bu
sayede sesiniz, ek düzenlemeye gerek kalmadan net bir
şekilde duyulur. GXT 242 Lance, mükemmel sesiyle
dinleyicilerinizi size hayran bırakacak!

Tak ve şarkı söyle!
Lance, mikrofonunuzu ideal konumda sabitlemek için bir
tripod standına sahiptir. Açıyı kitlenizin sesinizi net
duyabileceği şekilde ayarlayın. 1,80m’lik USB kablosunu
bağlantı noktasına takın. Mikrofonunuz, PC’nizde veya dizüstü
bilgisayarınızda anında çalışmaya başlayacaktır.
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GENERAL
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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