ECM-678
Elektretowy mikrofon pojemnościowy
o kierunkowej charakterystyce

Omówienie

Dane techniczne

Mikrofon ECM-678 zapewni pierwszorzędną jakość dźwięku. Cechuje się dużą czułością
–28 dB (0 dB = 1 V/Pa) i niezwykle niskim poziomem szumu własnego: poniżej 16 dB
SPL. Mikrofon ten pozwala połączyć małe rozmiary ze znakomitymi właściwościami. Ma
silnie kierunkową charakterystykę i tylko 250 mm długości.

Sekcja audio
Typ kapsuły

Monofoniczny, elekt ret owy, pojemnościowy

Pasmo częst ot liwości

od 40 Hz do 20 kHz

Charakt eryst yka kierunkowa

Jednokierunkowa (superkardioidalna)

Czułość *[1]

-28 dB ±3 dB

Impedancja wyjściowa *[2]

200 Ω ±20%, symet ryczne

Zakres dynamiki

Co najmniej 111 dB

St osunek sygnału do szumu *
[3]

Co najmniej 78 dB

Szum nieodłączny *[4]

Nie więcej niż 16 dB SPL

Szum indukcyjny z
zewnęt rznego pola
magnet ycznego *[5]

0 dB SPL lub mniej

Szum akust yczny *[6]

Nie więcej niż 60 dB SPL (bez osłony)

Maksymalny poziom
wejściowy ciśnienia dźwięku *
[7]

127 dB SPL

Sekcja ogólna
Złącze

XLR-3-12C (męskie)

Przewód mikrofonowy

XLR-3 - XLR-3
480 mm
18,9 cala
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Zasilanie

Zewnęt rzne, napięcie st ałe 48 V ±4 V

Wymiary *[8]

1/2 do 1/10 000 s, 21 kroków

Waga

Około 7 oz
Około 200 g

Dost arczane wyposażenie

Osłona przeciwwiat rowa (1 szt .)
Adapt er podst awki (2 szt .)
Krót ki przewód LR (do użyt ku
z kamkorderem) (1 szt .)
Inst rukcja obsługi (1 szt .)
Element dyst ansowy mikrofonu (2 szt .)
Uchwyt na mikrofon (1 szt .)
Fut erał (1 szt .)

Uwagi

Uwaga

*[1] 0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz
*[2] Impedancja wyjściowa przy1 kHz
*[3] Wart ość ważona z filt rem A, 1 kHz, 1 Pa.
*[4] 0dB SPL = 20? Pa
*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20? Pa
*[6] Szum akust yczny przy 2m/s (0 dB SPL =
20?Pa.)
*[7] 0 dB SPL = 20? Pa
*[8] Podano przybliżone wymiary.

Produkty pokrewne

HXC-FB80
Kolorowa kam era st u dyjn a
H D z t rz em a prz et worn ikam i
Exm or™ CMOS t ypu 2/3"
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Galeria
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