GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone

#23465

4’ü 1 arada USB yayın mikrofonu

Her durumda en iyi performansa sahip olmak içim 4 kayıt modeline sahip premium yayın mikrofonu

Key features

• Her PC ve dizüstü bilgisayarda çalışan dijital USB bağlantısı
• 4 kayıt modeli: her durumda optimize edilmiş ses kayıtları için
kardioid, çiftyönlü, stereo ve tümyönlü
• Kayıt ettiğiniz şeyi gerçek zamanlı olarak dinlemek için sıfır
gecikmeli kulaklık takip portu, gecikme olmadan
• Vokal ve akustik enstrüman kaydı için canlı, zengin ve temiz ses
üretimi
• Podcastler, vloglar, ses iletimi, müzik kaydı ve Youtube, Twitch ve
Facebook yayınları için mükemmel seçim
• Uygun mikrofon kazanımı, mikrofonun ön kısmında sessize alma
ve mikrofon ses seviyesi düğmeleri

What's in the box

• Tripod stantlı mikrofon

System requirements

• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar

• UCB-C - USB-A kablosu

• Windows 7, 8, 10, veya Mac OS X 10.5 (Leopard) veya üzeri

• Kullanım kılavuzu

• veya

• Oyun etiketi

• PS4™
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GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone
Kayıtlarınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyın
Podcast’inizi veya müzik parçanızı kaydetmek ya da bir oyun
seansını izlemek için bir mikrofon arıyorsanız Trust GXT 258
Fyru 4’ü 1arada Akış Mikrofonu kayıtlarınızı bir üst seviyeye
taşır. Son derece kolay kullanımının yanında mükemmel ses
kalitesi sunan çok amaçlı mikrofonla tanışın.

Mükemmel Ses Kalitesi
Tüm diğer şeylerin yanı sıra, kullandığınız mikrofonun
kayıtlarınız üzerinde en büyük etkisi vardır. Sesleri ve cihazları
mümkün olan en yüksek kalitede yakalamak zorundadır. Bu
nedenle Trust GXT 258 Fyru 4’ü 1 arada Akış Mikrofonu
profesyonel bir stüdyo kalitesinde net ve zengin kayıtlar
sunmak için üretilmiştir.

İstediğiniz Şekilde Kaydedin: 4 Farklı Model
Fyru, her durum için optimize edilmiş 4 farklı şekilde kayıt
yapılmasını sağlar. Arka plan gürültüsü olmadan net bir kayıt
yapmak istiyorsanız tek kişilik podcast’ler için ideal olan
kardioid kullanın. Bir düet kaydediyorsanız veya röportaj
yapıyorsanız, çift yönlü tercih edin. Stereo, bir stereo müzik
ayarı kaydetmek için gitmeli bir modeldir veya çok yönlü bir
düzende tüm çevre seslerini yakalayabilirsiniz, bir grup
podcast'i barındırıyorsanız mükemmel.

Her Amaç için Kolay Kurulum
Şaşırtıcı derecede kolay kullanımlı Trust GXT 258 Fyru 4’ü 1
arada Akış Mikrofonu PC’nize veya dizüstü bilgisayarınıza
anında bağlanmak için tak ve çalıştır USB bağlantısıyla birlikte
gelir. Kullanım kolaylığı bu mikrofonu çeşitli amaçlar için ideal
bir araç yapar; podcast, vlog, seslendirme ve müzik
kayıtlarından YouTube, Twitch ve Facebook'ta yayınlanan
oyunlara kadar.
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GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone
LED Işıklı Yoğun Metal Tasarımı
Fury, metal ızgara ön cephesi ile dayanıklı metal bir tasarıma
sahiptir. Fyru’yu herhangi bir uyumlu mikrofon koluna takmak
için evrensel 5/8 ‘’ vidalı montaj aparatını kullanın veya
optimum stabiliteyi garanti ederek tripod sehpasına takın.
Ayrıca, mikrofon, kayıtlarınızı aydınlatmak için 5
renkte ayarlanabilir LED aydınlatma ile geliştirilmiştir.

Ekstra Pro Özellikler
Kayıtlarınızı mükemmelleştirmek için, Fyru’nun sıfır gecikmeli
kulaklık izleme bağlantı noktasıyla bunları gerçek zamanlı
olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca, ayarlarınızı mikrofonun
önündeki uygun mikrofon kazancı, sessiz ve kulaklık ses
seviyesi düğmeleriyle düzenleyebilirsiniz. Ve dahili pop filtre
daha yumuşak kayıtlar için patlamalı ve hışırtılı sesleri (P ve F
gibi harflerden gelen istenmeyen sesler) filtreler.
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GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone
GENERAL
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

183 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm

Total weight

1030 g

Weight of main unit

626 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

Bidirectional, Cardioid,
Omnidirectional, Stereo
130 dB

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sensitivity

-36 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance

200 Ohm

CONTROL
Controls

Lights on/off, microphone
mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

COLOUR VERSIONS
GXT 258 Fyru USB 4-in-1
Streaming Microphone
23465
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GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone
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