GXT 255+ Onyx Professional Microphone With Arm

#24354

Professionele microfoon met arm

Professionele microfoon en arm van studiokwaliteit; professionele geluidskwaliteit en strakke uitstraling

Eigenschappen

• Professionele membraanmicrofoon met cardioïde
opnamepatroon
• Inclusief schokdemping en popfilter voor optimale audio; geen
ongewenste geluiden
• Perfect voor podcasts, vlogs, voice-overs, muziekopnames of
streamen op YouTube, Twitch en Facebook
• Hoofdtelefoonaansluiting zonder vertraging, zodat je in
real-time kunt luisteren naar wat je aan het opnemen bent
• Handige knoppen voor microfoonsterkte, dempen op de
voorzijde van de microfoon
• Verstelbare geïntegreerde lichtring in 6 kleuren, kleurt rood
wanneer dempfunctie is ingeschakeld

Wat zit er in de verpakking
• USB-microfoon

Systeem vereisten
• USB-poort

• Microfoonarm

• Windows 10, 11

• Schokdemping

• macOS 10.15, 11, 12

• USB-kabel

• Chrome OS

• Gebruikershandleiding
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GXT 255+ Onyx Professional Microphone With Arm
Studiokwaliteit
Je content wordt wel heel professioneel met de Trust GXT
255+ Onyx microfoon inclusief verstelbare arm, shock mount
en popfilter. Hiermee krijg je kraakheldere audio-opnamen
voor je volgers.

Opnemen en maken
Stream podcasts, vlogs of andere content. Het cardioïde
patroon van de membraanmicrofoon neemt op terwijl hij
achtergrondgeluid vermindert, waardoor je stem goed te
horen is.

Zero vertraging
Met de zero-latency-poort voor hoofdtelefoon kun je in
realtime luisteren naar wat je opneemt. Je bedient de
microfoon eenvoudig met de gain- en dempknop aan de
voorkant van de microfoon.

De beste positie
De arm van de microfoon blijft stevig op z’n plek met een klem
die je aan je tafel vastmaakt. Daarna kun je hem in alle
standen en hoeken zetten die je wilt, zodat je comfortabel
kunt opnemen.
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GXT 255+ Onyx Professional Microphone With Arm
Inpluggen, licht aan, go!
De verstelbare ledlichtring geeft je setup kleur. Voor het
gemak heeft de microfoon ook een USB-hub met 2 ingangen
en door de digitale USB-verbinding kun je meteen beginnen
met opnemen.
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GXT 255+ Onyx Professional Microphone With Arm
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

980 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm

Total weight

1400 g

Weight of main unit

400 g

Connector type

USB-A

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

24bit, 96kHz

Noise reduction

False

Echo cancellation

True

Type of stand

Table arm clamp

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount

AUDIO
Frequency response

30 - 18000 Hz

CONTROL
Controls

RGB color control, master
volume, microphone mute,
sound mute

HEADPHONE
Sound pressure level

130 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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GXT 255+ Onyx Professional Microphone With Arm
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