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• Een 
me microfoon is minder gevoelig voor geluid bij aanraking en fleurt elke 

tot zingen en entertainment op.

 de gelegenheid tot leven
30-mm diafragma vangt alle details op voor een supergoed geluid
bouwde regelaar waarmee u het gewenste volume kunt instellen
amische schokabsorptie vermindert geluid bij aanraking
er geluid als u in- of uitschakelt
ichtingsontwerp vangt alleen de stem van de spreker op
windscherm verbetert de geluidskwaliteit door ruis te voorkomen

 klaar
5 meter lang snoer dat uitermate geschikt is voor gebruik met microfoons
 

Philips
Microfoon met snoer

SBCMD195



 

Geluid
• Frequentierespons: 50 - 15.000 Hz
• Impedantie: 600 ohm
• Poolpatroon: Unidirectioneel
• Gevoeligheid van de microfoon: -72 dB +/-3 dB
• Type: Dynamisch

Verbindingen
• Kabellengte: 5 m
• Aansluiting: 3,5 - 6,3 mm mono

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

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

• Brutogewicht: 0,38 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,09 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Nettogewicht: 7,6 kg
• Brutogewicht: 12,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,7 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 32 x 27,5 x 8 cm
• Nettogewicht: 1 kg
• Brutogewicht: 1,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
•

Microfoon met snoer
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