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u Μονοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο

u Εύκαμπτο στέλεχος

u Τροφοδοσία ισχύος phantom από ενισχυτή

u Συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης με επαφή προτεραιότητας

u Παρέχεται με σταθερό καλώδιο 2 m (78 in) και
σύνδεσμο DIN με δυνατότητα κλειδώματος

Το μικρόφωνο gooseneck είναι ένα κομψό, υψηλής
ποιότητας, μονοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο, το
οποίο προορίζεται κυρίως για εφαρμογές δημόσιων
ανακοινώσεων.

Περιγραφή λειτουργ.

Η βάση εύκαμπτου στελέχους διαθέτει βιδωτή
εφαρμογή και το μικρόφωνο συνοδεύεται από έναν
προσαρμογέα πολλών σπειρωμάτων (3/8", 1/2" και
5/8") για την τοποθέτηση επάνω σε τρίποδα, αναλόγια,
πλαίσια ή επιφάνειες εργασίας. Το μικρόφωνο διέρχεται
από το τροφοδοτικό phantom από τον ενισχυτή στον
οποίο είναι συνδεδεμένο.

 
Ο συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης όχι μόνο ενεργοποιεί το μικρόφωνο,
αλλά παρέχει επίσης επαφές προτεραιότητας για
σκοπούς μεταγωγής ελέγχου από απόσταση. Εάν δεν
απαιτούνται επαφές προτεραιότητας, το μικρόφωνο
μπορεί να συνδεθεί με τους ενισχυτές μέσω των
εισόδων XLR 3 ακίδων, χρησιμοποιώντας τον
προσαρμογέα DIN σε XLR.

Εγκρίσεις χωρών

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBB 1949/00 Πυκνωτικό μικρόφωνο Gooseneck

1 Προσαρμογέας DIN σε XLR

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Τροφοδοτικό phantom  

Εύρος τιμών τάσης 12 έως 48 V



Κατανάλωση ρεύματος <8 mA

Απόδοση*  

Ευαισθησία 0,7 mV στα 85 dB SPL (2 mV/Pa)

Μέγιστη στάθμη ήχου
εισόδου

110 dB SPL

Παραμόρφωση <0,6% (μέγιστη είσοδος)

Ισοδύναμη στάθμη
εισερχόμενου θορύβου

28 dBA SPL (S/N 66 dBA 1 Pa αναφ.)

Απόκριση συχνότητας 100 Hz έως 16 kHz

Σύνθετη αντίσταση εξόδου < 200 ohm

* Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60268-4

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Β x Μ) 30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)

Βάρος Περίπου 300 g (10,5 oz)

Χρώμα Σκούρο γκρι

Μήκος καλωδίου 2 m (78 in)

Σύνδεσμος DIN 5 ακίδων 180° (με δυνατότητα
κλειδώματος)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως +55 °C (+14 °F έως
+131 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 °C έως +70 °C (-40 °F έως +158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 1949/00 Πυκνωτικό μικρόφωνο Gooseneck
Πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου gooseneck,
μονοκατευθυντικό, μη ανακλαστικό φινίρισμα σε
σκούρο γκρι χρώμα, εύκαμπτο στέλεχος, διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με επαφή
προτεραιότητας, σταθερό καλώδιο 2 m (78 in.) με
βύσμα DIN 180 μοιρών 5 ακίδων (δυνατότητα
ασφάλισης). Παρέχεται προσαρμογέας DIN σε XLR στον
τυπικό εξοπλισμό.
Αρ. παραγγελίας LBB1949/00

Αξεσουάρ υλικού

Μετασχηματιστής καλωδίου LBC 1102/02
για γαλβανικό διαχωρισμό
Αρ. παραγγελίας LBC1102/02

LBC 1208/40 Καλώδιο μικροφώνου
Καλώδιο σύνδεσης/επέκτασης μικροφώνου, XLR 3
ακίδων, 10 m (32,8 ft).
Αρ. παραγγελίας LBC1208/40
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