
GXT 256 Exxo USB Streaming Microphone

Publication date: 12-10-2019 Item number: 23510
© 2019 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/23510
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439235104
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/23510/materials

USB Yayın Mikrofonu
#23510

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

Key features
• Her PC ve dizüstü bilgisayarda çalışan dijital USB bağlantısı
• Yüksek hassasiyetli kayıt ve arkaplan gürültüsü giderilmiş temiz

bir ses için kardiyot kayıt özelliği
• Kayıt ettiğiniz şeyi kolay ulaşılır hale getiren ve gerçek zamanlı

olarak dinlemenizi sağlayan sıfır gecikmeli 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

• Mikrofon kazancı, sessiz ve kulaklık ses seviyesi için uygun bir
şekilde yerleştirilmiş kontroller

What's in the box
• Mikrofon
• Shockmount
• Ses filtresi
• Metal stand
• USB kablosu
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi

System requirements
• USB portlu PC veya dizüstü bilgisayar
• Windows 7, 8, 10, veya Mac OS X 10.5 (Leopard) veya üzeri
• veya
• PS4™
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Akışlarınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyın
Oyunların akışında ve kayıtlarında en yüksek kalitede usta bir
mikrofon arıyorsanız, Trust GXT 256 Exxo USB Akış Mikrofunu
ile tanışın. Kullanımı oldukça kolay olmasına rağmen
mükemmel ses kalitesi sunan bu mikrofon, kayıtlarınızı bir üst
seviyeye taşıyacak şekilde ayarlanmıştır.

Mükemmel Ses Vurgulandı
Trust GXT 256 Exxo USB Akış Mikrofonu ses mükemmelliğini
stille bir araya getirir. Profesyonel bir stüdyo kalitesinde kristal
netliğinde ve zengin kayıtlar sunmak için üretilmiştir. Farklı
renk ayarlarında LED aydınlatma ile güzel görünümlü bir
tasarımla geliyorsanız, kalite kayıtlarınızı şık bir şekilde
vurgulayabilirsiniz.

Yüksek Hassasiyetli Kardioid Kayıt
Exxo 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.

Yoğun Metal ve Darbeye Dayanıklı Tasarım
Sabit kayıtlar için üretilmiş olan Exxo, dayanıklı bir metal
tasarıma sahiptir. Sesi mükemmel şekilde yakalamak için
mikrofonun açısını kolayca ideal kayıt konumuna
getirebilirsiniz. Yüksek uçtaki darbe yuvası, savaş sıcağına
dalsanız bile, kayıtlarınızdaki titremeleri önlemek için yüzey
titremelerini nötrleştirir. Ayrıca, metal ağırlıklı standı en iyi
dengeyi garanti eder veya üniversal 5/8 ‘’ vidalı montaj
aparatını kullanarak mikrofonu herhangi bir uyumlu mikrofon
koluna bağlayabilirsiniz.
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Kolay Kurulum ve Kullanım
Kullanımı inanılmaz derecede kolay olan Exxo, PC’nize veya
dizüstü bilgisayarınıza anında bağlanmak için tak ve
çalıştır USB bağlantısıyla birlikte gelir, böylece kaydı hemen
başlatabilirsiniz. Ayrıca 1.8m USB kablosu (ayrılabilir)
sayesinde mikrofonu masanızın herhangi bir yerine
yerleştirebilirsiniz.

Ekstra Pro Özellikler
Kayıtlarınızı mükemmelleştirmek için, Exxo’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 pop filtre daha
yumuşak kayıtlar için patlamalı ve hışırtılı sesleri (P ve F gibi
harflerden gelen istenmeyen sesler) filtreler.
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GENERAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
187 mm

Width of main product
(in mm)

56 mm Depth of main product
(in mm)

51 mm

Total weight 1757 g Weight of main unit 398 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 86 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity 130 dB

Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Light color mode, master

volume, microphone mute,
volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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