
 

 

Philips
Mikrofon przewodowy

Czarny

SBCMD110
Karaoke

Ten wytrzymały mikrofon z osłoną przeciwwiatrową ożywi każdą imprezę karaoke.

Skorzystaj z okazji
• 25-milimetrowa membrana rejestruje każdy dźwięk
• Zapis dźwięków ze wszystkich kierunków
• Osłona przeciwwiatrowa poprawia jakość dźwięku, chroniąc przed zakłóceniami

Zawsze gotowy
• Przewód długości 1,5 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby



 Membrana 25 mm
Doskonała jakość aktywnej membrany mikrofonu 
zapewnia wierną i czystą rejestrację dźwięku za 
każdym razem

Konstrukcja wielokierunkowa
Czujnik mikrofonu jest jednakowo czuły na dźwięk 
ze wszystkich kierunków.

Osłona przeciwwiatrowa
Zintegrowana osłona przeciwwiatrowa chroni przed 
zakłóceniami powodowanymi podmuchami wiatru 
lub głośnego oddechu.

Przewód 1,5 m
Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody 
ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w 
dowolnym miejscu.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,5 x 24 x 6 cm
• Waga: 0,12 kg

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 100–10 000 Hz
• Impedancja: 600 omów
• Wzorzec polaryzacji: Wielokierunkowy
• Czułość mikrofonu: -80 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5-6,3 mm mono

Wymiary opakowania
• EAN: 87 10101 67526 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,5 x 30,6 x 6,5 cm
• Waga netto: 0,195 kg
• Waga brutto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,075 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 10101 87387 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

55,3 x 33,8 x 34,3 cm
• Waga netto: 4,68 kg
• Waga brutto: 8 kg
• Ciężar opakowania: 3,32 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 10101 87386 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32 x 26,8 x 15,3 cm
• Waga netto: 1,17 kg
• Waga brutto: 1,78 kg
• Ciężar opakowania: 0,61 kg
•
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