GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter

#23874

Professionele microfoon met reflectiefilter

Professionele setup inclusief microfoon en reflectiefilter voor opnames van studiokwaliteit

Eigenschappen

• Maak je studiosetup kompleet met een professionele microfoon
en reflectiefilter
• De hoogwaardige microfoon produceert een warm, vol en
helder geluid; perfect voor vocalen en akoestische instrumenten
• Reflectiescherm vermindert ongewenste echo's, galm en
achtergrondgeluiden
• Het cardioïde patroon produceert helder en doelgericht geluid
zonder achtergrondgeluid bij het opnemen en streamen
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
livestreamen op platforms als YouTube, Twitch en Facebook
• Hoofdtelefoonaansluiting zonder vertraging, zodat je in
real-time kunt luisteren naar wat je aan het opnemen bent

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon

Systeem vereisten
• USB-poort

• Reflectiefilter

• Windows 7, 8, 10

• Schokdemping

• Mac OS X 10.5 (Leopard) of nieuwer

• Plopfilter
• Metalen statief
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding
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GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter
Opnemen in studiokwaliteit
Van het maken van podcasts tot documentaires, of van het
zingen van popsongs tot jouw magnum opus; je hebt een
goede microfoon nodig om de audio in de best mogelijke
kwaliteit op te nemen. De Trust GXT 259 Rudox, met een groot
reflectiescherm, terugluisteren zonder vertraging, en met het
cardioïde audiopatroon, heb je alles in huis om te beginnen
aan professionele studio-opnames.

Voor contentmakers
De Trust GXT 259 Rudox is gemaakt voor elk type
content-creator. Dankzij het cardioïde audiopatroon worden
achtergrondgeluiden gereduceerd, wat deze microfoon heel
geschikt maakt voor podcasts, voice-overs of live-streams.
Zing je eigen liedjes en speel op akoestische instrumenten; de
Rudox neemt elk geluid wat je maakt op in de hoogst
mogelijke kwaliteit.

Reflectiescherm
Door het reflectiescherm achter de microfoon te plaatsen,
worden echo’s nog meer gereduceerd, waardoor dit de
ultieme set-up is voor iedereen die geluidsopnames in hoge
kwaliteit wil hebben. De panelen van het scherm kunnen
helemaal naar wens aangepast worden, terwijl de hele unit
stevig op de metalen plaat met ingebouwde shockmount blijft
staan. Zo maak je eenvoudig een volledige studio van je
kamer.

Aansluitingen
Dankzij de USB-aansluiting wordt audio in volledige, digitale
kwaliteit opgenomen. Je hebt geen mengpaneel nodig; een pc
of laptop met een vrije USB-aansluiting is voldoende. Jouw
stem in de gaten houden, wordt gemakkelijk gemaakt met de
geïntegreerde hoofdtelefoonaansluiting met zero-latency
audio-monitoring. Het moment dat je het zegt, dan hoor je
het terug. Dit, gecombineerd met de mixcontrol- en
mute-knoppen, geeft je volledige controle over jouw
studio-opnames.
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GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter
ALGEMEEN
Application

Desktop, Home

Height of main product
(in mm)

19 mm

Width of main product
(in mm)

5.5 mm

Depth of main product
(in mm)

5.5 mm

Total weight

1710 g

Weight of main unit

332 g

Wired

Connector type

USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

24bit, 96kHz

Signal-to-noise ratio

70 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Shock mount

Type of stand

Desk stand

Sound pressure level

130 dB

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

70 dB

CONTROL
Controls

Mute, volume, volume
control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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