Microfoon met
bevestigingsclip
Condensatormicrofoon
Microfoonbescherming
Perfecte accessoire
LFH9173

Geen woord gaat verloren
Een maximum aan opnameopties
Deze opclipbare condensatormicrofoon is ideaal voor situaties die discretie en
handsfree bediening vereisen. De hoge opnamegevoeligheid staat garant voor
een uitstekende opnamekwaliteit.
Superieure audiokwaliteit
• Dankzij de dasclip blijft de microfoon altijd op zijn plaats zitten
• Condensatormicrofoon voor een superieure opnamekwaliteit
• Microfoonbescherming weert ongewenst geluid
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Het perfecte accessoire voor uw mobiele recorder
• Duurzame materialen voor meer kwaliteit en langdurig gebruik
• Optimale resultaten met een totaaloplossing van Philips
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Microfoon met bevestigingsclip

LFH9173

Highlights

Specificaties

Altijd op zijn plaats

Connectiviteit

Met de handige clip kan de microfoon

Connector: mono, 3,5 mm

eenvoudig worden bevestigd aan kragen,
stropdassen of andere kledingstukken. U

Geluid

sluit de microfoon gewoon aan op uw Digital

Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz

Pocket Memo of Voice Tracer. U hoeft verder

Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz

niets te installeren.

Gevoeligheid: -66 dB ± 3 dB bij1 kHz

Condensatormicrofoon

Directionaliteit: omnidirectioneel

De gevoelige electret-condensator vangt

Standaardvoltage: 1,5 V

Type: electret-condensatormicrofoon

alle akoestische details op voor een perfecte
geluidsreproductie van studiokwaliteit.

Milieuspecificaties
Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)

Het perfecte accessoire

Loodvrij gesoldeerd product

De handige afzonderlijke microfoon verandert
uw spraakrecorder in een interviewmicrofoon.

Accessoires

Zeer duurzaam

Dasclip

Dankzij de duurzame en hoogwaardige

Microfoonbescherming

Adapteraansluiting (3,5-naar-2,5 mm)

materialen is de handsfree headset geschikt
voor langdurig gebruik.

Ontwerp en afwerking
Kleur(en): zwart

Een totaaloplossing van Philips
De totaaloplossing van Philips produceert
uitstekende resultaten in alle situaties.
Inclusief microfoonbescherming
De meegeleverde microfoonbescherming
verbetert de geluidskwaliteit enorm door
ongewenst en storend geluid te weren.
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