GXT 258W Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone PS5

#24257

4-in-1-USB-streamingmicrofoon

Hoogwaardige streamingmicrofoon met 4 opnamepatronen voor een optimale prestatie in iedere situatie

Eigenschappen

• Digitale USB-verbinding; werkt direct op elke pc en laptop
• 4 opnamepatronen: cardioïde, bidirectioneel, stereo en
omnidirectioneel voor optimale audio-opnamen in elke situatie
• Hoofdtelefoonaansluiting zonder vertraging, zodat je in
real-time kunt luisteren naar wat je aan het opnemen bent
• Warme, rijke en heldere geluidsweergave; om stemgeluid en het
geluid van akoestische instrumenten vast te leggen
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Handige knoppen voor microfoonsterkte, dempen en
hoofdtelefoonvolume op de voorzijde van de microfoon

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon met statief

Systeem vereisten

• Pc of laptop met USB-poort

• USB-C-naar USB-A-kabel

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

• Gebruikershandleiding

• of

• Gamingsticker

• PS5™
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GXT 258W Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone PS5
Til je opnames naar een hoger niveau
Of je nu op zoek bent naar een microfoon om je podcast of
muzieknummer op te nemen, of een gaming sessie te
streamen; de Trust GXT 258 Fyru
4-in-1-USB-streamingmicrofoon tilt je opnames naar een
hoger niveau. Nu met een uniek design dat perfect bij de stijl
van je PlayStation 5-console past. Dit is de multi-inzetbare
microfoon die excellente audiokwaliteit voortbrengt terwijl hij
supereenvoudig in gebruik is.

Excellente audiokwaliteit
De microfoon die je gebruikt, heeft het grootste effect op je
opnames. Hij moet stemmen en instrumenten kunnen
vastleggen in de hoogste kwaliteit. Daarom is de Trust GXT
258 Fyru 4-in-1-USB-streamingmicrofoon gebouwd om
kristalheldere en rijke geluidsopnames te leveren van vrijwel
professionele studiokwaliteit.

Opnemen op jouw manier: 4 verschillende patronen
Met de Fyru kun je op 4 verschillende manieren opnemen,
geoptimaliseerd voor elke situatie. Gebruik cardioïde als je
een heldere opname wilt zonder achtergrondgeluiden – ideaal
voor eenpersoons-podcasts. Ga voor bidirectioneel als je een
duet opneemt of een interview afneemt. Stereo is de beste
richtingskarakteristiek als je muzieksettings in stereo op wilt
nemen, of kies ervoor om alle omgevingsgeluiden te
registreren met omnidirectioneel, het perfecte patroon als je
een groepspodcast organiseert.

Makkelijk te installeren voor elk gebruik
De Trust GXT 258 Fyru 4-in-1-USB-streamingmicrofoon is heel
eenvoudig in gebruik. De microfoon heeft een plug-en-play
USB-aansluiting om hem direct op je pc of laptop aan te
sluiten. Doordat hij zo gemakkelijk te bedienen is, is de Fyru
de ideale gadget voor veel doeleinden: van podcasts en vlogs,
voice-overs en muziekopnames tot game streaming op
YouTube, Twitch en Facebook.
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GXT 258W Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone PS5
Stevig metalen design met LED-verlichting
De Fyru is uitgevoerd in een duurzaam metalen design met
een metalen raster aan de voorkant. Gebruik de universele
5/8'' schroefmontage om de Fyru te bevestigen aan elke
compatibele microfoonarm of monteer hem op het statief
voor optimale stabiliteit. Verder is de microfoon uitgerust met
aanpasbare LED-verlichting in vijf kleuren om je opnames nog
meer kleur te geven.

Extra Pro Features
Om je opnames te perfectioneren kun je ze in real-time
beluisteren via de hoofdtelefoonmonitor, zonder latency.
Verder kun je jouw settings aanpassen met de handige
knoppen voor microfoonsterkte, dempen en
koptelefoonvolume aan de voorkant van de microfoon. En het
interne popfilter filtert plosieven en fricatieven uit
(ongewenste geluiden van letters als P en F) voor nog
gestroomlijndere opnames.
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GXT 258W Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone PS5
ALGEMEEN
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

183 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm

Total weight

1030 g

Weight of main unit

626 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

Bidirectional, Cardioid,
Omnidirectional, Stereo
130 dB

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sensitivity

-36 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance

200 Ohm

CONTROL
Controls

Lights on/off, microphone
mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

KLEURENVERSIES
GXT 258W Fyru USB 4-in-1
Streaming Microphone PS5
24257
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