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MICRO CỔ NGỖNG EM-380
Micro EM-380 là micro điện dung chất lượng cao với hình dạng độc đáo được thiết kế và sử dụng cho 
các buổi thuyết giảng, trong nhà thờ hoặc trong các ứng dụng thông báo. Thiết bị gồm hai công tắc, một 
ở phía trước để bật tắt nguồn, một ở phía sau để lựa chọn nguồn cung cấp cho Micro từ PIN hoặc nguồn 
Phantom Mixer, giúp người dùng dễ dàng thao tác sử dụng.

Hãy thử ngay bây giờ và cảm nhận độ trung thực từ giọng nói của bạn.

Thông số kỹ thuật
Model EM-380

Loại Miro Micro điện dung

Hướng tính Cardioid

Trở kháng 750Ω, cân bằng

Độ nhạy -41dB ±3dB (1 kHz 0dB=1V/Pa)

Nguồn điện 3V DC (từ 02 PIN cỡ "AA") hoặc từ nguồn Phantom (9 - 52V)

Đáp tuyến tần số 50 Hz - 16,000 HZ

Cổng kết nối XLR-3-32

Nhiệt độ hoạt động 0 oC - 40 oC

Thành phần Thân Mirco: nhựa ABS, sơn màu đen
Cần Micro: hợp kim đồng, sơn màu đen

Kích thước 110 (R) x 145 (C) x 532 (S) mm

Khối lượng 550g (không bao gồm PIN)

Phụ kiện đi kèm Đầu chụp Mirco x 1, cáp XLR sang giắc Phone (7.5m) x 1

Lưu ý: PIN sẽ không được cung cấp cùng thiết bị.

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_034_01_01 www.toa-vn.com

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 11 -2019.
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