Gégecsöves vagy határfelület mikrofon?
Kardiod vagy gömbkarakterisztika?

Vezetékes vagy vezetéknélküli?

MICROFLEX.

Eurhythmics Kft.
Budapest 1107 Száva u. 6.
Tel.: (1) 433-2112
Fax: (1) 433-2113
www.eurhythmics.hu

MICROFLEX MIKROFON CSALÁD
Közös jellemzők:
Kondenzátor (elektret) kapszula, egymás között szabadon cserélhető kapszulák, 50 - 17000 Hz frekvencia átvitel, *Shure SLX® kompatibilis építő elemek.

Magyarázat: C=kardioid, S=Szuperkardioid, O=Gömb karakterisztika. N=nincsen kapszula

GÉGECSÖVES MIKROFONOK

MX405/MX410/MX415

MX412

MX418

FÜGGESZTHETŐ GÉGECSÖVES (OVERHEAD) MIKROFONOK

MX202

Gégecső hossza

127/ 254 / 381 mm

305 mm (12”)

457 mm (18”)

Méretek

D=11,7 x 144,5 mm

Működtetési feszültségtartomány

48 - 52 Vdc

11 - 52 Vdc

11 - 52 Vdc

Működtetési feszültségtartomány

11 - 52 Vdc

Mikrofon kapszula: gömb/szuperkardioid/kardioid karakterisztikával, fekete szín

R183B/184B/185B

R183B/184B/185B

R183B/184B/185B

Fekete szín, gégecső, miniatűr kapszula, 9 m kábel, vonali előerősítő

MX202B/C, -S, -N

Szivacs szélzsák

RK513WS

RK412WS

RK412WS

Fehér szín, gégecső, miniatűr kapszula, 9 m kábel, vonali előerősítő

MX202W/C, -S, -N

Fémrácsos szélzsák

A412MWS

A412MWS

A412MWS

Fekete szín, gégecső, miniatűr kapszula, 9 m kábel, alaplapba épített előerősítő

MX202BP/C, -S, -N

Gégecső, kapszula, két színű állapotjelző, bútorba építhető előerősítő, kábel, fekete szín

MX405/C, MX405/S

Fehér szín, gégecső, miniatűr kapszula, 9 m kábel, alaplapba épített előerősítő

MX202WP/C, -S, -N

Gégecső, kapszula, két színű állapotjelző, előerősítő nélkül, fekete szín

MX405 LP/C, - LP/S

Mikrofon kapszula: gömb/szuperkardioid/kardioid karakterisztikával, fekete szín

R183B/R184B/R185B

Gégecső, világító gyűrű, kapszula nélkül, bútorba építhető előerősítő, fekete szín

MX405 R/N

Mikrofon kapszula: gömb/szuperkardioid/kardioid karakterisztikával, fehér szín

R183W/R184W/R185W

Gégecső, világító gyűrű, kapszula nélkül, előerősítő nélkül, fekete szín

MX405 RLP/N

Kúpos szélzsák

95A2487

Bútorba rögzíthető előerősítő MX405 és MX410-hez

MX400SMP

Asztali talp vezetékes alkalmazásra, 6 m-es kábellel MX405 és MX410-hez, fekete szín

MX400DP

CSÍPTETŐS- (LAVALIER) ÉS FEJMIKROFONOK

MX183/MX184/MX185 MX150 /C /O

MX153 B/T/C

Méretek

D=12 x 22 mm

D=5,8 mm

Súly: 19,76 g

Működtetési feszültségtartomány

11 - 52 Vdc

11 - 52 Vdc

+1 - 5 Vdc

Szimpla csipesz

RK183T1

RPM150TC

Dupla csipesz

RK183T2

Szivacs szélzsák

RK261BWS

RPM150WS

RPM153B/T/C

Csatlakozóba épített előerősítő

RK100PK

RK100PK

RK100PK

*Vezeték nélküli asztali talp MX405 és MX410-hez, konfigurálható némító kapcsoló, fekete szín, *MX890
infravörös csatorna programozás, Shure SLX® vezeték nélküli rendszerhez (SLX4 és SLX4L)
Gégecső, kapszula, XLR-be épített előerősítő a pálca végén, szélzsák,

MX412/C, -S, -N

MX418/C, -S, -N

karimás fém és gumi rögzítő gyűrű a beépítéshez, fekete szín
Gégecső, kapszula, XLR-be épített előerősítő és állapot jelző LED, némító kapcsoló, szélzsák,

MX412S/C, -S/S, -S/N MX418S/C, -S/S, -S/N

karimás és gumi rögzítő gyűrű a beépítéshez, fekete szín
Gégecső, kapszula, 3 m kábel, XLR-be épített előerősítő a kábel végén, szélzsák

MX412SE/C, -S, -N

MX418SE/C, -S, -N

MX412D/C, -S, -N

MX418D/C, -S, -N

Gömb, szuperkardioid, kardioid karakterisztika, 1,2 m kábel TA4F csatlakozó, csipesz, övre
rakható előerősítő, szélzsák

Bútorba rögzíthető rezgéscsillapított tartó MX412 és MX418-hoz

A400SM

A400SM

Kardioid vagy gömb karakterisztika, 1,52 m kábel, TA4F vagy XLR csatlakozó, csipesz, szélzsák

Bútorba rögzíthető rezgéscsillapított tartó, XLR-be épített előerősítővel, MX412, MX418

A400SMXLR

A400SMXLR

Gömb karakterisztika, 1,2 m kábel TA4F csatlakozó, szélzsák - 3 színben kapható

Mikrofon kengyel állványon történő rögzítéshez MX412 és MX418-hoz

A57F

A57F

Asztali talp vezetékes alkalmazásra, 3 m-es kábellel MX412 és MX418-hoz, fekete szín

A412B

A412B

asztalra csavarozható kivitel, fekete szín
Asztali talp gégecsővel egybeépítve, kapszula, 3 m kábel, állapot jelző LED, szélzsák,
programozható ki/be kapcsoló, logikai funkciók, asztali kivitel, fekete szín

HATÁRFELÜLET MIKROFONOK

MX396/C-Dual

MX396/C-Tri

MX395

MX391

MX392

MX393

*MX690

*MX890

Méretek (átmérő x magasság, illetve hosszúság x szélesség x magasság)

D=110mm x 24 mm

D=110mm x 24 mm

D=32 mm x 102 mm

108x76x21

108x76x21

108x76x21

148x87x43 mm

148x87x43 mm

11 - 52 Vdc

11 - 52 Vdc

11 - 52 Vdc

Működtetési feszültségtartomány

48 - 52 Vdc

48 - 52 Vdc

Beépített kapszulák száma/karakterisztikája

2 db. kardioid

3 db. kardioid

Több kapszula, beépített kapcsoló, logikai funkciók, állapotjelző LED, külön-külön kivezetett mikrofon jelek,

MX396/C-Dual

MX396/C-Tri

1 db. Választható

fizikai karakterisztika változtatás, hátsó vagy alsó kábel kivezetés, asztali kivitel, fekete szín
Alumínium szín, bútorba építhető kivitel, beépített mélyvágó szűrő, különböző karakterisztikával

MX395AL/C, -O, -BI

Fekete szín, bútorba építhető kivitel, beépített mélyvágó szűrő, különböző karakterisztikával

MX395B/C, -O, -BI

Fehér szín, bútorba építhető kivitel, beépített mélyvágó szűrő, gömb karakterisztikával

MX395W/O

Fekete szín, bútorba építhető kivitel, beépített mélyvágó szűrő, különböző karakterisztikával, állapotjelző LED

MX395B/C, -O, -BI, LED

Fekete szín, asztali kivitel, beépített mikrofonnal, 3,7 m kábel mini xlr-el, különálló előerősítő

MX391/C, -S, -O

Fehér szín, asztali kivitel, beépített mikrofonnal, 3,7 m kábel mini xlr-el, különálló előerősítő

MX391W/C, -S, -O

Csatlakozóba épített előerősítő MX391-hez

RK100PK

Konfigurálható némító kapcsoló, állapotjelző LED, logikai ki- és bejáratok, szereletlen 3,7m kábel

MX392/C, -S, O

Konfigurálható némító kapcsoló, állapotjelző LED, 3,7 m kábel, TA3 -mini 3 pólusú csatlakozóval

MX393/C, -S, O

Átalakító kábel MX393-hoz (TA3-XLR)

C119

*Asztali talp, beépített (határfelület) mikrofonnal, állapotjelző LED, konfigurálható némító kapcsoló, fekete szín,
infravörös csatorna programozás- Shure SLX® vezeték nélküli rendszerhez (SLX4 és SLX4L)
*Asztali talp mikrofon nélkül, MX405 és MX410-hez, konfigurálható némító kapcsoló, fekete szín,
infravörös csatorna programozás, Shure SLX® vezeték nélküli rendszerhez (SLX4 ésSLX4L)
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2xAA elem

2xAA elem

1 db. Kardioid

nincsen

MX405
+ MX890 adóbázis
SLX4L

MX690

MX410
+ MX890 adóbázis

MX150
MX153
MX183 / MX184 / MX185

MX415

MX410

MX405

MX412 / MX418
+ A412B talp

MX400DP

MX395

MX396
MX391
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MX202

MX392

MX393

