GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone

#23466

USB Yayın Mikrofonu

Yayın, podcasting, ses iletimi ve akustik müzik için yüksek hassasiyetli yayın mikrofonu

Key features

• Her PC ve dizüstü bilgisayarda çalışan dijital USB bağlantısı
• Vokal ve akustik enstrüman kaydı için canlı, zengin ve temiz ses
üretimi
• Yüksek hassasiyetli kayıt ve minimum arkaplan gürültüsü ile
temiz bir ses için kardiyot kayıt özelliği
• Podcastler, vloglar, ses iletimi, müzik kaydı ve Youtube, Twitch ve
Facebook yayınları için mükemmel seçim
• Son teknoloji shock mount ve metal kanatlı tripod standı dahil
• Çoğu mikrofon koluna uygun çok yönlü 5/8” vidalı montaj
parçası

What's in the box
• Mikrofon

System requirements

• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar

• Metal tripod standı

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

• USB kablosu

• veya

• Oyun etiketi

• PS4™
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
Akışlarınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyın
Oyunların akışında ve kayıtlarında en yüksek kalitede usta bir
mikrofon arıyorsanız, Trust GXT 244 Buzz Akış Mikrofunu ile
tanışın. Kullanımı son derece kolay iken mükemmel ses
kalitesi sunan bu mikrofon, akışlarınızı ve kayıtlarınızı bir üst
seviyeye taşıyacak şekilde ayarlanmıştır.

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 244 Buzz arada Akış Mikrofonu profesyonel
bir stüdyo kalitesinde net ve zengin kayıtlar sunmak için
üretilmiştir.

Yüksek Hassasiyetli Kardioid Kayıt
Buzz, özellikle ses kaydı için tasarlanmıştır. Kardioid kayıt,
sesinizi izole ederek yüksek kaliteli kayıtlar almanızı sağlar ve
böylece arka plan gürültüsünü en aza indirir. Oyun yayınınız
sırasında son derece net, kesin ve sıcak ses için mükemmeldir,
ancak seslendirme veya akustik enstrümanların yayınlanması,
okunması ve kaydedilmesi için de idealdir.

Süper Kararlı ve Darbeye Dayanıklı
Trust GXT 244 Buzz Akış Mikrofonu, sabit kayıtlar için
üretilmiştir. Metal bıçaklı tripod ayağı sağlam bir pozisyon
sağlar ve üniversal 5/8” vidalı montaj aparatıyla, herhangi bir
uyumlu mikrofon koluna takabilirsiniz. Dahası, yüksek uçtaki
darbe yuvası, savaş sıcağına dalsanız bile, kayıtlarınızdaki
titremeleri önlemek için yüzey titremelerini nötrleştirir.
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
Kolay Kurulum ve Kullanım
Kullanımı inanılmaz derecede kolay olan Buzz, PC’nize veya
dizüstü bilgisayarınıza anında bağlanmak için tak ve
çalıştır USB bağlantısıyla birlikte gelir. Mikrofonun açısını
kolayca ideal kayıt konumuna getirebilir ve 1.8m USB kablosu
(ayrılabilir) sayesinde mikrofonu masanızın herhangi bir
yerine yerleştirebilirsiniz.
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GXT 244 Buzz USB Streaming Microphone
GENERAL
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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