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u Tu ̀y chọn sử dụng cu ̀ng với bộ phát đeo hông MW1-
LTX-Fx

u Thoải mái và có trọng lượng nhẹ

u Micro tụ điện cỡ nho ̉ với mẫu cảm biến mọi hươńg

u Không có hiệu ứng gâ ̀n

Micro cài đầu có thể được dùng tùy chọn và kết nối với
bộ pha ́t Đeo hông MW1-LTX-Fx.
Đai cổ bền nhưng nhẹ kết hợp ca ̉ sự vừa vặn lẫn cảm
giác thoải mái khi đeo. Vòng bôi trơn tích hợp sẽ bảo vệ
vo ̉ micro khỏi ẩm ướt (mồ hôi), đảm bảo tuổi thọ của
micro dài hơn.
Cung cấp túi đựng và hai màng lọc gió dươí dạng phụ
kiện tiêu chuẩn.

Chức năng

Hoạt đô ̣ng
Nhờ mẫu cảm biến mo ̣i hướng, chiếc micro này có thể
được dùng kín đáo, đặt sát mồm của ngươì nói.

Nô ́i liên thông
• XLR cỡ nhỏ (tiê ̉u QG)

Bộ phận Đi kèm

Số
lượng

Các thành phần

1 Micro ca ̀i Đầu MW1-HMC

1 Túi đựng

2 Màng lọc gió

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn điện từ bộ thu phát đeo hông MW1-LTX-Fx

Bộ biến đổi Thiết bị tụ điện

Giản đồ có cực Mọi hướng

Dải tần số từ 60 tới 15000 Hz

Độ nhạy 10 mV/Pa

SPL tối đa dành cho 1%
THD

130 dB (SPL)

Trở kháng 2200 ohm ± 30%

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R) 160 x 140 mm (6,30 x 5,514 in)

Màu Than điểm tră ́ng

Trọng lượng 32 g (0,07 lb)

Chiều dài cáp 1,45 m (4,76 ft)



Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng từ -25 °C tới +55 °C (từ -13 °F tơí
+131 °F)

Nhiệt độ ba ̉o quản từ -40 °C tới +70 °C (từ -40 °F tơí
+158 °F)

Độ ẩm tương đô ́i <95%

Thông tin Đặt hàng

Micro cài Đầu MW1‑HMC
Micrô cài đầu với micrô tụ điện cỡ nhỏ với mẫu cảm
biến mọi hươńg, để sử dụng với bộ phát đeo Hông MW1-
LTX-Fx.
Số đặt hàng MW1-HMC

Phụ kiện

Bộ phát Đeo hông Không dây MW1-LTX-F1 UHF
dải tần số từ 790 tới 814 MHz
Số đặt hàng MW1-LTX-F1

Bộ phát Đeo hông Không dây MW1-LTX-F2 UHF
dải tần số từ 852 tới 876 MHz
Số đặt hàng MW1-LTX-F2
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