MKE 1
Mikrofony | Mikrofony miniaturowe
Opis
MKE 1 jest najmniejszym mikrofonem firmy Sennheiser.
Wszędzie tam, gdzie mikrofon ma być niewidoczny i oczekiwane jest
bezkompromisowe brzmienie, MKE 1 jest idealnym wyborem.
Doskonałe brzmienie, niski poziom szumów własnych, wysoki próg
przesterowania, niezwykła odporność na trwałe oddziaływanie
czynników zewnętrznych (100 % wilgotność, woda, pot, łzy, zakres
temperatur pracy od - 10 °C do + 50°C) stanowią o tym, że żaden inny
mikrofon miniaturowy nie ma tylu zalet.

Dane techniczne
Rodzaj przetwornika ........... pojemnościowy, ze stałą polaryzacją
Charakterystyka kierunkowości ........................................ kołowa
Pasmo przenoszenia m.cz. ...................... 20 – 20 000 Hz ± 2,5 dB
Skuteczność w polu swobodnym (1 KHz) ......... 5 mV/Pa ± 2,5 dB
Impedancja znamionowa ...................................................... 1 kΩ
Min. impedancja obciążenia .............................................. 4,7 kΩ
Zastępczy poziom szumów .............................................. 27 dB-A
......................................... 39 dB-CCIR
Max. poziom ciśnienia akustycznego ................ 142 dB SPL, 1 kHz
Zakres temperatur pracy ................................... – 10 °C do + 50°C
Wymiary ........................................................................ Ø 3,3 mm
Masa ...................................................................................... 0,1 g

Cechy
■ Bardzo małe wymiary - średnica zewnętrzna 3,3 mm
■ Przetwarzanie bez zniekształceń najwyższych poziomów dźwięku - 142 dBA SPL
■ Doskonała zrozumiałość głosu, czyste, naturalnie brzmiące wysokie tony
■ Niezmienna barwa dźwięku przy ruchach głowy
■ Cienki (Ø 1 mm) i mocny kabel, niezwykle „cichy” (nie przenosi hałasów)
■ Optymalna ochrona przed wodą, potem, łzami i innymi zanieczyszczeniami
dzięki dodatkowej ochronnej membranie z 300 otworami
■ Optymalny do mocowania do ubrania i na głownie
■ Wyposażenie: 1 mikrofon MKE 1
1 osłonka korekcyjna MZC 1-1 (+ 2,5 dB przy 12 kHz)
1 osłonka przeciwwietrzna-koszyczek MZC 1-2 (+1,5 dB/12kHz)
3 nakładki osłaniające mikrofon przy makijażu
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Wybrane opcjonalne akcesoria
■ MZA 900 P adaptor-przejściówka gniazdo jack 3,5 mm/ XLR 3 phantom 12-48 V
■ MZA 900 P-4 adaptor-przejściówka gniazdo Lemo 3-pin/ XLR 3 phantom 12-48 V
■ MZ 1 zestaw akcesoriów zawierający:
2 osłonki przeciwwietrzne-koszyczki MZW 01 (czarna i beżowa) - skuteczność 22 dB
4 osłonki p.wietrzne gąbkowe MZW 02 (czarna, brązowa, beżowa, biała) - sk. 10 dB
2 mini-uchwyty krokodylkowe MZQ 01 (czarny i biały)
2 mini-uchwyty MZQ 10 (czarny i biały)
2 uchwyty magnetyczne MZM 1 (czarny i biały)
2 uchwyty szpilkowe ZH 1 (czarny i biały)
1 etui z tworzywa sztucznego do przechowywania mikrofonu i akcesoriów

Dodatkowe informacje i akcesoria http://aplauzaudio.pl/sennheiser

Warianty
■ MKE 1-EW mikrofon z kablem dł. 1,6 m, złącze jack 3,5 mm
■ MKE 1-4 mikrofon z kablem dł. 1,6 m, złącze Lemo 3-pin
■ MKE 1-5 mikrofon z kablem dł. 4 m, bez złącza

wszystkie warianty oferowane w kolorach:
- czarny
- brązowy
- beżowy
- biały
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