Produktblad
Lectret HF-748S Mk2
Lectret HF-748S Mk2 Diskret lättviktsheadmic sång/performance, beige med huvudband
Lectret HF748S Mk2 är en professionell headmic som
har specifikationer som tål att jämföras.
HF748S Mk2är en riktad headmic med en frekvensgång
och karaktär som passar både till tal och sång. Kapseln
klarar höga ljudtryck och vokalisten/talarens röst förstärks på
ett oförvrängt sätt. Karaktäristiken på denna mic gör att även vid
hög gain är risken för rundgång minimal.
Stor hänsyn har också tagits vid den fysiska utformningen
av HF-748S Mk2, så att den sitter bekvämt och stabilt
samtidigt som den är lätt att ta på och av. Den flexibla
mikrofonarmen möjliggör för användaren att placera
mikrofonen för optimalt ljud och minimera risken för
rundgång. Kabeldragning prydligt på baksidan med en
smart avlastning för att minimera slitagepåverkan och
placerat vid nacken för att synas minimalt.
Mikrofonhuvudet är försedd med två hullingar på varsin sida,
så puffskyddet aldrig lossnar oavsiktligt. Mikrofonarmen är
också försedd med svettdroppring, för att se till att svett inte
rinner in i mikrofonen. Levereras inkl.huvudband.
<strong> HF-748 säljs okontakterat för att lättare kunna
anpassas till olika fabrikat. För lödning se relaterade artiklar
nedan. Finns inte ditt fabrikat med, vänligen kontakta oss.
</strong> <strong>
</strong> Trådkonfiguration: Röd
isolering=spänningsmatning + (bias), transparent
isolering =audiosignal, skärm=jord
<ul> <li> Generarating element: Electret
condenser </li>
<li> Polar pattern: Cardiod </li>
<li> Frequency response: 50Hz - 18kHz </li>
<li>
Sensitivity (@ 1kHz): -53dB re 1V/Pascal (2.3mV/Pa)
</li>
<li> Maximum input SPL: 120dB (based on 9V
supply) </li>
<li> Noise level: 32dB 'A' weighted </li>
<li> Dynamic range: 88dB (based on 9V supply) </li>
<li> Signal/Noise ratio: 62dB @94dB SPL </li>
<li>
Bias: 1.5V to 9.0V </li>
<li> Wiring configuration: Red:
+ , Clear: Signal , Shield: GND </li>
<li> Cable length:
1.5m </li>
<li> Weight: 18 grams (without
cable/connector) </li>
<li> Standard Accessories:
Microphone windscreen, headstrap </li> </ul>

ST1330550102 Lectret HF-748S Mk2 3730 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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