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Microfone USB para transmissões
#23175

Microfone USB para transmissões com tripé e modelo de gravação cardioide de elevada precisão para transmissões,
podcasts, locuções e música acústica

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

e portátil
• Reprodução áudio arrebatadora, intensa e nítida para captação

de voz e instrumentos acústicos
• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou

transmissões pelo YouTube, Twitch e Facebook
• Modelo de gravação cardioide para uma captação de som de

alta precisão e um som nítido com o mínimo de ruído de fundo
• Botão silenciador e ligação de 3,5mm para auscultadores com

controlo do volume
• Suporte de enroscar universal de 5/8” compatível com a maioria

dos braços de microfone

O que está na caixa
• Microfone
• Fixação com tripé
• Cabo USB
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 7, 8, 10 ou Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
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USB Streaming microphone
You don’t become the next big YouTube or Twitch streamer
with just your computer’s microphone. The GXT 248 Luno USB
Streaming Microphone will capture all your sounds perfectly
for the world to hear. It comes with tripod stand and high
precision cardioid recording pattern to accurately capture
your streams, podcasts, voice-overs and acoustic music.

In the spotlight
Apart from a fun and playful design, Trust Gaming’s Luno
microphone delivers a warm, rich and clear audio
reproduction. It captures vocals as well as acoustic
instruments. This makes the Luno microphone perfectly made
for use with Twitch, YouTube or any other platform of your
choice.

Into focus
The cardioid recording pattern makes it possible to record
high precision, rich audio with minimal background noise. It
allows you to record focused sounds, exactly the way you
intended it. Simply connect the 1.8m USB cable and the
microphone will instantly work on any PC and laptop: no
installation or drivers needed.

In control
The microphone features a tripod stand to place your
microphone in the right position. Adjust the angle and you’re
perfectly audible for everyone in your audience. The universal
5/8” screw mount fits many microphone arms. The mute
button, volume control and 3.5mm headphone connection
make sure you are in complete control of your sounds.
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GERAL
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

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-B

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 6800 Ohm Sensitivity -46 dB

CONTROL
Controls Mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB adapter



GXT 248 Luno USB Streaming Microphone

Data de publicação: : 10-07-2019 Número do artigo: 23175
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23175
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439231755
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23175/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1
PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FAMILY 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

