
Voxa USB desk microphone - black

Publicatie datum: 11-10-2019 Artikelnummer: 22810
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22810
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439228106
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22810/materials

USB-microfoon
#22810

USB-microfoon op statief in studiostijl met hoge prestaties

Eigenschappen
• Digitale USB-verbinding; werkt direct op elke pc en laptop
• Voor spraakopnames, zingen, gaming, Skype en toepassingen

met spraakbesturing
• Verstelbare hoek
• Statief
• Kabel van 1,5 meter

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon met vaste kabel
• Statief
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Pc of laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7
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De hele dag opnemen
Bent u een vlogger, zanger, gamer of wilt u gewoon vaak
Skypen of chatten met uw vrienden? Dan heeft u een goede
microfoon nodig! Met de Voxa-microfoon kunt u eenvoudig
geluid opnemen en staat u in verbinding met de rest van de
wereld.

Aansluiten en zingen
De Voxa wordt aangesloten via een USB-verbinding die
compatibel is met alle pc’s en laptops. Sluit de USB aan en u
kunt direct beginnen met praten, zingen of opnemen. Dankzij
de lange kabel van 150 cm kunt u vrij bewegen en kan uw pc
overal op uw bureau staan.

Rotsvast
De Voxa is voorzien van een statief. Dit statief wordt als één
geheel geleverd, zodat u zelf niets hoeft te monteren. Pas de
hoek van de microfoon naar wens aan. Wilt u niet aan uw
bureau vastzitten? De Voxa-microfoon kan ook zonder statief
worden gebruikt, door de microfoon gewoon in uw hand te
houden.
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ALGEMEEN
Application Home Height of main product

(in mm)
130 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

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 False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity 30 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 3 PACKAGE VISUAL 1
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