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Microfone USB para transmissão em fluxo
#22656

Microfone USB com tripé para transmissão em fluxo, podcasts, vlogs e locuções

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

e portátil
• Reprodução de áudio nítida; para uso universal
• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou

transmissão em fluxos no YouTube, Twitch e Facebook
• Inclui suspensão elástica antivibrações, proteção de vento e

tripé
• Cabo USB de 1,5 m

O que está na caixa
• Microfone
• Proteção de vento
• Tripé
• 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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High-level talk
The Mantis has a USB adapter for high-quality, distortion-free
digital audio. Apart from talking to your teammates, this
microphone is made for perfect use with Twitch, YouTube or
the platform of your choice: everyone will hear you clearly. 

Stand-up
The Mantis is equipped with a tripod stand and makes it
possible to adjust the angle of the microphone. This allows
you to use the microphone easily in the most comfortable
way possible. The universal shock mount and pop filter make
sure you are set for clear audio reproduction. 

Success is in your hands
Thanks to the 1.5m cable, you can place the Mantis anywhere.
Don’t want to be stuck behind your desk? The Mantis can also
be used without the tripod, by simply holding the microphone
in your hand. Sing, dance or vlog your way to the top!
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GERAL
Application Desktop, Home Height of main product

(in mm)
150 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction True Echo cancellation True

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 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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