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Mikrofon AKG WMS-40 Mini Vocal Set
US25B
Cena

499,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WMS40MINI US25B

Kod EAN

9002761038989

Producent

Brak

Opis produktu
AKG WMS40 MINI Vocal - US25B (537.900 MHz)
AKG konsekwentnie wprowadzają na rynek niezawodne i wydajne rozwiązania. Najnowsza propozycja to WMS40 MINI kontynuacja linii znakomitych systemów bezprzewodowych. Najprostsze rozwiązanie dla szkół, do karaoke, domu, kościoła lub
na małą salę konferencyjną.

System dostępny w kilku wersjach sprzętowych:
VOCAL z miniaturowym odbiornikiem, "ręcznym" nadajnikiem dynamicznym i zasilaczem (bez uchwytu mikrofonowego)
INSTRUMENTAL z miniaturowym odbiornikiem, nadajnikiem paskowym, kablem Jack-miniXLR i zasilaczem na odbiorniku
Zestawy pracują na jednej, fabrycznie zaprogramowanej częstotliwości pracy.

AKG WMS40 MINI to najprostsza wersja systemu bezprzewodowego, wykorzystująca rozwiązania z doskonale znanej linii
WMS40-PRO. MINI odziedziczyło po niej wyjątkowe właściwości - między innymi wspaniałe brzmienie dzięki technologię High
Definition Audio Performance (HDAP) oraz prostotę użycia.

MINI to najmniejsze i najlżejsze nadajniki w swojej klasie. Dopaskowy nadajnik instrumentalny PT40-MINI pracuje z
miniaturowymi mikrofonami ze złączem MiniXLR, wytrzymały nadajnik doręczny HT40-MINI ma niezawodną dynamiczną,
kardioidalną kapsułę chronioną przez metalowy grill i wewnętrzną osłonę przeciwwiatrową.

Nadajniki pracują do 30 godzin na pojedynczej baterii AA, dając pewność stałej transmisji przez cały czas przedstawienia.
Gniazdo wyjściowe Jack 1/4" - 6,3mm oferuje regulowany poziom. Zasilacz z kompletu ma adaptery dla róznych standardów
złączy i zasilania 110-240V.
do 30 godzin pracy na pojedynczej baterii AA
wyjątkowa prostota użycia - Plug&Play
metalowa pokrywa odbiornika
na odbiorniku sygnalizacje LED: ON/OFF, RF OK (poprawny odbiór sygnału radiowego), AF CLIP (przesterowany sygnał audio na czerwono)
gniazdo wyjściowe sygnału - Jack 1/4" - 6,3mm symetryczny, poziom regulowany potencjometrem z przodu odbiornika
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12V zasilacz 110-240V AC SMPS z adapterami EU/US/UK
nadajnik doręczny z metalową osłoną/grillem i trójpozycyjnym przełącznikiem ON/MUTE/OFF
regulacja czułości w nadajniku paskowym PT40MINI
kompatybilność nadajnika dopaskowego z mikrofonami m.in. AKG MicroMics
nadajniki ze wskaźnikami zużycia baterii
najmniejsze rozmiary w tej klasie sprzętu - odbiornik o szerokości 133,3 mm
Odbiornik SR40 MINI:
częstotliwość pracy - jedna, fabrycznie ustalona z zakresu 537 - 865 MHz
pasmo audio - 40 - 20000 Hz
THD przy 1 kHz - typowo 0,8%
współczynnik sygnał/szum - typowo 110 dB(A)
zasilanie - 110/240 VAC
wyjście audio - symetryczne, Jack 1/4", poziom regulowany
wymiary: 133x43x132 mm
waga: 581g
Nadajnik do ręki HT40 Mini:
częstotliwość pracy - jedna, fabrycznie ustalona z zakresu 537 - 865 MHz
pasmo audio - 40 - 20000 Hz
THD przy 1 kHz - typowo 0,8%
współczynnik sygnał/szum - typowo 110 dB(A)
moc: typowo 10mW (ERP)
zasilanie - jedna bateria AA, czas pracy typowo do 30 godz., (dla 2200mAh)
wymiary: 230 x 52,5(średnica) mm
waga: 195g
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