Informacje o produkcie

Sennheiser XSW 2 835 "Goraca oferta"
Cena :
1.899,00 zł
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Producent : Sennheiser

Firma Sennheiser od lat zajmuje czołowe miejsce w produkcji mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych. Niemiecka solidność przekłada się na wysoki poziom jakości, ale też
perfekcyjnie wykonanie i gwarancja przekazu sygnału. Teraz firma zaproponowała serię XSW 2.
Posiada ona pięć zestawów do wykorzystania : trzy mikrofony wokalne XSW2 825 ,XSW2 835 i XSW2 865 ,zestaw nagłowny XSW2 ME3 , zestaw prezenterski XSW 2 oraz zestaw
instrumentalny XSW 1.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją.
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Zestaw XS WIRELESS 2 VOCAL SET jest prostym w użyciu bezprzewodowym systemem mikrofonowym dla wokalistów, mówców i reporterów. Oferuje
wygodną pracę dzięki wysokiej jakości mikrofonowi Sennheiser e835, który jest standardem branży wśród mikrofonów dynamicznych. Sprawdzi się
doskonale na scenach koncertowych, podczas imprez, wywiadów, wykładów, lekcji i wielu innych wydarzeń. Będzie też znakomitym narzędziem dla twórców
filmów wideo, którzy wymagają bezkompromisowej jakości dźwięku.
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Odbiornik bezprzewodowy oferuje 12 kompatybilnych kanałów pracy w stabilnym zakresie UHF i jest zamknięty w metalowej obudowie. Wygodny w użyciu
panel z wyświetlaczem LCD daje dostęp do większej liczby opcji ustawianych manualnie. Dwie antenty zewnętrzne zapewniają stabilny odbiór w trybie
true-diversity, a dołączony zestaw montażowy pozwala umieścić odbiornik w racku.
Mikrofon doręczny z nadajnikiem bezprzewodowym wyposażony jest w dynamiczną kapsułę mikrofonową e835 o kardioidalnej charakterystyce
kierunkowości.
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Właściwości

Elastyczny w zastosowaniu i niezawodny w działaniu zintegrowany system bezprzewodowy dla wokalistów i prezenterów.
Doskonały dźwięk na żywo dzięki wykorzystaniu dynamicznej kapsuły mikrofonowej Sennheiser evolution e835.
Odbiornik różnicowy (true diversity) z metalową obudową.
Zewnętrzne anteny.
Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej
konfiguracji.
Pełne strojenie w szerokim zakresie pasma częstotliwości UHF.
Dołączony zestaw do montażu w obudowach rack.
Do 12 kompatybilnych kanałów.
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Odbiornik różnicowy w obudowie rack EM-XSW2
Mikrofon z nadajnikiem ręcznym SKM-XSW
Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
Uchwyt mikrofonu MZQ 1
Dwie anteny
2 baterie AA
Zestaw montażowy rack
Pokrowiec
Instrukcja obsługi
Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdego zakupionego zestawu bezprzewodowego, nasza
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firma dodaje w prezencie kartę stałego klienta na wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 200
zł
Zapoznaj się z naszą propozycją, lepszej i tak nie znajdziesz.
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naglosnienie@keystore.pl

