
 

 

Philips
Ενσύρματο μικρόφωνο

SBCMD110
Karaoke

Αυτό το ανθεκτικό μικρόφωνο με ενσωματωμένο αντιαναίμιο μπορεί να ζωντανέψει 
κάθε περίσταση karaoke.

Ζωντανέψτε κάθε περίσταση
• Το διάφραγμα 25 χιλ. συλλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια για εξαιρετικό ήχο
• Με τις πολλές κατευθύνσεις το μικρόφωνο λαμβάνει ήχο από κάθε κατεύθυνση
• Το αντιαναίμιο βελτιώνει την ποιότητα ήχου αποτρέποντας το θόρυβο

Πάντα έτοιμο
• Καλώδιο 1,5 μέτρου για να βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τσάντα σας



 Διάφραγμα 25 χιλ.
Η εξαιρετική ποιότητα του ενεργού διαφράγματος 
του μικροφώνου εξασφαλίζει πάντα πιστή, 
καθαρή αναπαραγωγή ήχου.

Σχεδιασμός πολλών κατευθύνσεων
Ο αισθητήρας αυτού του μικροφώνου είναι εξίσου 
ευαίσθητος σε ήχο από όλες τις κατευθύνσεις.

Αντιαναίμιο
Το ενσωματωμένο αντιαναίμιο αποτρέπει τους 
ενοχλητικούς θορύβους που μπορεί να 
προκληθούν από ριπές ανέμου ή εάν αναπνέετε 
πολύ κοντά στο μικρόφωνο.

Καλώδιο 1,5 μέτρου
Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε 
που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 100 - 10 000 Hz
• Αντίσταση: 600 ohm
• Πολικό διάγραμμα: Πολλών κατευθύνσεων
• Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας: -80 dB +/- 3 dB
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Μονοφωνική 3,5 - 6,3 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10101 67526 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

8,5 x 30,5 x 6,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,192 κ.

• Μικτό βάρος: 0,264 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,072 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10101 87387 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

55 x 33,5 x 33 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,608 κ.
• Μικτό βάρος: 7,858 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,250 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10101 87386 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,5 x 26,5 x 15 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,152 κ.
• Μικτό βάρος: 1,76 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,608 κ.
•

Προδιαγραφές
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