GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone

#23466

USB-streamingmicrofoon

Streamingmicrofoon voor zeer nauwkeurige opnames; 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
• Cardioïde opnamepatroon voor zeer nauwkeurige opnames en
een helder geluid met een minimum aan achtergrondlawaai
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Inclusief hoogwaardige schokdemping en metalen statief
• Universele schroefmontage van 5/8” die geschikt is voor de
meeste microfoonarmen

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon

Systeem vereisten

• Pc of laptop met USB-poort

• Metalen statief

• Windows 7, 8, 10 of Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger

• USB-kabel

• of

• Gamingsticker

• PS4™
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
Til je streaming naar een hoger niveau
Als je op zoek bent naar een microfoon die perfect is voor het
streamen van games of voor geluidsopnames in de hoogste
kwaliteit, maak dan kennis met de Trust GXT 244 Buzz
Streamingmicrofoon. Hij geeft je excellente audiokwaliteit
terwijl hij extreem gemakkelijk in gebruik is. Deze microfoon
gaat jouw streaming en je opnames gegarandeerd naar een
hoger niveau tillen.

Excellente audiokwaliteit
De microfoon die je gebruikt, heeft het grootste effect op je
opnames. Hij moet stemmen en instrumenten kunnen
vastleggen in de allerhoogste kwaliteit. Daarom is de Trust
GXT 244 Buzz Streamingmicrofoon gebouwd om
kristalheldere en rijke geluidsopnames te leveren van vrijwel
professionele studiokwaliteit.

Supernauwkeurige cardioïde opnames
De Buzz is speciaal ontworpen voor het vastleggen van
stemgeluid. Het cardioïde opnamepatroon verzekert je van
opnames in de hoogste kwaliteit door je stem te isoleren en
daarbij achtergrondgeluiden te minimaliseren. Perfect voor
extreem heldere, nauwkeurige en warme audio tijdens je
gaming broadcasts, maar ook ideaal voor podcasts, vlogs en
het opnemen van voice-overs of akoestische instrumenten.

Superstabiel en shock-proof
De Trust GXT 244 Buzz Streamingmicrofoon is gemaakt voor
zeer stabiele opnames. Door zijn metalen tripod statief staat
hij stevig en via de universele 5/8'' schroefmontage kun je
hem op elke compatibele microfoonarm monteren. Verder
neutraliseert de hoogwaardige schokdemping
oppervlaktebevingen om trillingen in je opnames te helpen
voorkomen – zelfs als je opspringt in het heetst van de strijd.
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
Gemakkelijke installatie en gebruik
De Buzz is heel eenvoudig in gebruik en heeft een
plug-and-play USB-verbinding om hem gelijk op je pc of
laptop aan te sluiten. Je kunt gemakkelijk de stand van de
microfoon aanpassen voor de ideale opnamepositie en
dankzij de 1,8 meter lange USB-kabel (verwijderbaar) kun je
de microfoon overal op je bureau neerzetten.
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
ALGEMEEN
Application

Desktop

Height of main product
(in mm)

285 mm

Width of main product
(in mm)

205 mm

Depth of main product
(in mm)

205 mm

Total weight

716 g

Weight of main unit

282 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

79 dB

Noise reduction

True

Type of stand

Tripod

Sound pressure level

130 dB

Compatible Consoles

PS4, PS4 Original, PS4 Pro,
PS4 Slim

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount

AUDIO
Frequency response

30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

36 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Accessories

Set of shockmount strings
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
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