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Microfone USB
#22810

Microfone de alto desempenho estilo estúdio com tripé

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

e portátil
• Para gravação de voz, canto, jogos, Skype e utilização de

aplicações controladas por voz
• Ângulo ajustável
• Tripé
• Cabo de 1,50 m

O que está na caixa
• Microfone com cabo
• Tripé
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Record all day
Are you a vlogger, singer, gamer or do you just love to Skype
or chat with your friends all day? Then you need a great
microphone! With the Voxa microphone, you can easily record
and connect to reach the rest of the world.

Connect and sing!
The Voxa is connected via a USB connection, which is
compatible with any PC or laptop. Plug in the USB and
instantly start chatting, singing or recording. Thanks to the
long 150cm cable, you have freedom to move around, and
your computer can be anywhere on your desk.

Stand strong
The Voxa is equipped with a tripod stand. This tripod comes in
one piece, so you do not need to assemble anything. Adjust
the angle of the microphone to put it in your preferred
position. Don’t want to be stuck behind your desk? The Voxa
microphone can also be used without the tripod, by simply
holding the microphone in your hand.
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GERAL
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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