
 

 

Philips
Microfone com fio

SBCMD195
Controle de volume

Um microfone de alta durabilidade que possui um redutor de ruídos. Anime ainda mais 
as suas festas.

Aproveite todas as oportunidades
• O diafragma de 30 mm capta todos os detalhes e gera um som magnífico
• O controle integrado ajusta o volume no nível escolhido
• A absorção dinâmica de choques reduz os ruídos de manuseio
• Ruídos minimizados ao ligar e desligar o aparelho
• O projeto unidirecional capta somente a voz de quem estiver falando
• A tela de filtro melhora a qualidade do som, abafando ruídos

Sempre pronto
• Cabo de 5 m ideal para uso com microfones



 Diafragma de 30 mm
Esse diafragma grande e sensível capta os mínimos 
detalhes da voz humana e oferece uma reprodução 
fiel e nítida.

Controle de volume integrado
Um prático controle deslizante ajusta a altura no 
nível que você preferir.

Absorção dinâmica de choques
A absorção dinâmica de choques garante que as 
vibrações causadas durante o manuseio não sejam 
transferidas para a peça ativa do microfone. Você 
ouve com clareza o que foi dito — sem aqueles 
incômodos ruídos gerados no manuseio do 
aparelho.

Comutação de baixo ruído
Chega de ouvir irritantes estalos sempre que você 
liga e desliga o microfone.

Design unidirecional
Este microfone é extremamente sensível ao som 
proveniente da direção da pessoa que estiver se 
apresentando — e muito menos sensível ao som de 
outras direções. O resultado é uma reprodução 
nítida da voz, com pouco risco de retorno das caixas 
acústicas posicionadas no palco.

Tela de filtro
A tela de filtro integrada impede os incômodos 
ruídos de rajadas de vento ou da respiração quando 
se está muito próximo do microfone.

Cabo de 5 m do microfone
Você merece mais liberdade de movimentos ao usar 
seu microfone.
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Som
• Resposta em frequência: 50 a 15.000 Hz
• Impedância: 600 ohm
• Padrão polar: Unidirecional
• Microfone de sensibilidade: -72 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Comprimento do cabo: 5 m
• Conector: 3,5 a 6,3 mm (mono)

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Peso líquido: 0,29 kg

• Peso bruto: 0,38 kg
• Peso da embalagem: 0,09 kg

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

56,5 x 33,5 x 35 cm
• Peso líquido: 7,6 kg
• Peso bruto: 12,3 kg
• Peso da embalagem: 4,7 kg

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 32 x 27,5 x 8 cm
• Peso líquido: 1 kg
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso da embalagem: ,5 kg
•

Especificações
Microfone com fio
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