GXT 248 Luno USB Streaming Microphone

#23175

USB-streamingmicrofoon

USB-streamingmicrofoon met statief en een zeer nauwkeurig, cardioïde opnamepatroon; voor streamen, podcasten,
voice-overs en akoestische muziek

Eigenschappen

• Digitale USB-verbinding; werkt direct op elke pc en laptop
• Warme, rijke en heldere geluidsweergave; voor vastleggen van
stemgeluid en akoestische instrumenten
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Cardioïde opnamepatroon voor zeer nauwkeurige opnames en
een helder geluid met een minimum aan achtergrondlawaai
• Dempknop en hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm met
volumeregeling
• Universele schroefmontage van 5/8” die op de meeste
microfoonarmen past

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon

• Statiefaansluiting

Systeem vereisten

• Pc of laptop met USB-poort
• Windows 7, 8, 10 of Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger

• USB-kabel
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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GXT 248 Luno USB Streaming Microphone
USB-streamingmicrofoon
U wordt zeker geen beroemde YouTuber of Twitch-streamer
als u de microfoon van u computer gebruikt. De GXT 248 Luno
USB-streamingmicrofoon legt alle geluiden perfect vast, zodat
de wereld ze kan horen. De streamingmicrofoon wordt
geleverd met statief en heeft een uiterst nauwkeurig cardioïde
opnamepatroon om uw streams, podcasts, voice-overs en
akoestische muziek perfect vast te leggen.

In de schijnwerpers
De Trust Gaming’s Luno-microfoon heeft niet alleen een leuk
en speels ontwerp, maar zorgt voor een warme, volle en
heldere audioreproductie. De microfoon kan worden gebruikt
voor stemgeluid en akoestische instrumenten. De
Luno-microfoon is hierdoor ideaal voor gebruik met Twitch,
YouTube of een ander platform van uw keuze.

Gericht opnemen
Dankzij het cardioïde opnamepatroon wordt het mogelijk
audio zeer nauwkeurig vast te leggen met een minimum aan
achtergrondgeluid. Zo kunt u heel gerichte opnamen maken,
precies zoals u voor ogen had. U hoeft alleen maar de
USB-kabel van 1,8 m aan te sluiten en de microfoon werkt
direct met elke pc en laptop: geen installatie of drivers nodig.

De touwtjes in handen
De microfoon heeft een statief om uw microfoon op de juiste
manier neer te zetten. Pas de hoek aan en u bent prima
verstaanbaar voor iedereen in uw publiek. Universele
schroefmontage van 5/8” werkt voor de meeste
microfoonarmen. De dempknop, volumeregeling en
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm zorgen ervoor dat u de
volledige controle over uw geluid hebt.
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GXT 248 Luno USB Streaming Microphone
ALGEMEEN
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

160 mm

Width of main product
(in mm)

176 mm

Depth of main product
(in mm)

176 mm

Total weight

575 g

Weight of main unit

505 g

Wired

Connector type

USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

16bit, 48kHz

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Sensitivity

-46 dB

Compatible Consoles

No

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance

6800 Ohm

CONTROL
Controls

Mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories

USB adapter
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