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Yansıtma Filtreli Profesyonel Mikrofon
#23874

Stüdyo kalitesinde kayıtlar için mikrofon ve yansıtma filtresi içeren profesyonel kurulum

Key features
• Profesyonel mikrofon ve yansıtma filtresi ile tamamlanmış bir

stüdyo seti oluşturun
• Yüksek kaliteli mikrofon sıcak, zengin ve berrak bir ses üretip,

sesler ve akustik aletler için idealdir
• Yansıtma kalkanı istenmeyen yansımaları, yankıları ve arkaplan

gürültüsünü azaltır
• Kardioit desen, arkaplan gürültüsü olmadan anlaşılır ve odaklı

kayıtlar ile yayınlar üretir
• Podcastler, vloglar, ses iletimi, müzik kaydı ve Youtube, Twitch ve

Facebook gibi platformlarda canlı yayınlar için mükemmel seçim
• Sıfır gecikmeli takip kulaklık çıkışı, kayıt ettiğiniz şeyi gerçek

zamanlı olarak gecikme olmadan dinlemenizi sağlar

What's in the box
• Mikrofon
• Yansıtma filtresi
• Çarpma montajı
• Ses filtresi
• Metal ayaklık
• USB kablosu
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• USB portu
• Windows 7, 8, 10
• Mac OS X 10.5 (Leopard) veya daha üst bir sürüm
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Stüdyo kalitesinde ses
Podcastlerden belgesellere, pop şarkıları söylemekten baş
yapıtınızı yazmaya kadar; hangisi olursa olsun sesi en iyi kalite
ile yakalamak için harika bir mikrofona ihtiyacınız var. Büyük
yansıma kalkanı, sıfır gecikmeli monitörleme ve kardiyoid ses
düzeni sayesinde Trust GXT 259 Rudox, stüdyo kalitesinde ses
kaydı almanız için gereken her şeyi sağlar.

İçerik Üreticileri için
Trust GXT 259 Rudox her türden içerik üreticisi için
tasarlanmıştır. Kardiyoid düzeni sayesinde, arkaplan gürültüsü
azaltılır ve bu da bu mikrofonu podcastler, seslendirmeler
veya canlı yayınlar için uygun hale getirir. Kendi şarkılarınızı
söyleyin ve akustik enstrümanlar çalın ve Rudox çıkarttığınız
her sesi olabilecek en yüksek kalitede kaydetsin.

Yansıma Kalkanı
Yansıma kalkanını mikrofonun arkasına yerleştirerek yankılar
azaltılarak bu mikrofon yüksek kaliteli ses kayıtları isteyen
herkes için muhteşem bir stüdyo kurulumu haline gelir. Tüm
ünite entegreli şok bağlantısı ile ağır metal bir tabanın
üzerinde durduğundan dolayı yansıma kalkanının üzerindeki
paneller isteğinize göre ayarlanabilir. Odanızı kolayca eksiksiz
bir stüdyo haline getireceksiniz.

Bağlantılar
USB bağlantısı sayesinde sesler tam dijital kalitede kaydedilir.
Harici bir miksere ihtiyacınız yoktur; tek ihtiyacınız olan şey
boş bir USB portu olan bir PC veya dizüstü bilgisayar. Sesinizi
monitörlemek, sıfır gecikmeli ses monitörleme sağlayan
entegre kulaklık kablosu sayesinde çok kolaylaşır. Söylediğiniz
anda duyarsınız. Bunu mikser kontrolü ve susturma
düğmeleri ile birleştirdiğinizde stüdyo kayıtlarınızın tam
kontrolüne sahip olursunuz.
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GENERAL
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

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-B

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 24bit, 96kHz Signal-to-noise ratio 70 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity 70 dB Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Mute, volume, volume

control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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