Informacje o produkcie

Shure BLX24R/SM58 H8E
Cena :
1.999,00 zł
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Producent : Shure

Proponowane w Pasmie; (518 - 542 MHz)
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Mikrofonowy systemy bezprzewodowy serii BLX 24 stanowi idealny punkt startowy dla profesjonalistów oraz amatorów na potrzeby małych imprez. System
oferuje dźwięk o profesjonalnej jakości z prostym w konfiguracji oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika.
Opis ze strony www.shure.waw.pl
BLX4R to wytrzymały odbiornik systemu bezprzewodowego wyposażony w odłączane anteny oraz możliwość montażu w szafie typu rack. Odbiornik
wyposażony jest ponadto w możliwość prostej konfiguracji parametrów, intuicyjne menu oraz sztywną metalową konstrukcję. System QuickScan umożliwia
szybkie skanowanie pasma i wybór optymalnej częstotliwości za pojedynczym przyciśnięciem przycisku funkcji. Baza wyposażona jest w wyjście XLR oraz
jack 6,3 mm, jak również duży czytelny wyświetlacz LCD. Możliwość szybkiego odłączenia anten pozwala na integrację z systemem dystrybucji sygnału
antenowego.
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BLX2/SM58 to ręczny mikrofon bezprzewodowy współpracujący z odbiornikami serii BLX, wyposażony w kapsułę mikrofonową SM 58, zapewniający czysty
dźwięk i wysoką niezawodność. Nadajnik zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy na 2 bateriach AA.
Cechy charakterystyczne systemu BLX:

- możliwość współpracy z mikrofonem ręcznym lub mikroportem z mikrofonem krawatowym, nagłownym lub instrumentalnym
- współpraca z odbiornikami jedno lub dwukanałowymi oraz odbiornikami rakowymi
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- zasilanie bateriami AA

- pasmo robocze o szerokości 24 MHz zawiera po 12 kompatybilnych częstotliwości za zakres (w zależności od regionu) Kup Shure BLX24R/SM58 na
www.shure.waw.pl
Zestaw zawiera:

- odbiornik stacjonarny BLX 4R
- nadajnik ręczny BLX 2/SM58 z kapsułą SM 58
- uchwyt na statyw
- 2 baterie AA
- instrukcję użytkownika
- wytrzymałe etui transportowe z suwakiem
Dane techniczne:
OGÓLNE
Zasięg roboczy

90 m przy braku przeszkód

Pasmo przenoszenia

60 - 15000 Hz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD

0,5 % Kup Shure BLX24R/SM58 na www.shure.waw.pl

Zakres dynamiki

100 dB

Temperatura pracy

-18°C - +57°C

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

ODBIORNIK BLX 4R
Impedancja wyjściowa

wyjście XLR (200 Ω)
wyjście jack 6.35 mm (50 Ω)

Poziom wyjściowy dla tonu 1 kHz dla obciążenia 100 kOhm

wyjście XLR: -20,5 dBV (94mV RMS)
wyjście jack 6,35 mm (50 Ω): -13 dBV (224 mV RMS)

Czułość RF

-105 dBm dla 12 dB SINAD

Tłumienie sygnałów lustrzanych

> 50 dB Kup Shure BLX24R/SM58 na www.shure.waw.pl

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

50 x 198 x 163 mm

Waga

998 g

Obudowa

Odlew ABS + stal

NADAJNIK BLX2/SM58
0dB: -20 dBV maks
-10dB: -10 dBV maks

Zakres regulacji wzmocnienia

10 dB

Moc nadajnika RF

10 mW

Wymiary (długość x średnica)

224 x 53 mm

Waga

218 g

Obudowa

Odlew ABS

Zasilanie

2 x AA alkaliczna lub akumulator

Czas pracy na bateriach

do 14 godzin (alkaliczne)

Kapsuła

SM 58 dynamiczna kardioidalna
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Wzmocnienie

