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Mikrofon pojemnościowy
SaramonicSmartMic5 UC ze złączem
USB-C
Cena

283 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SR2905

Kod producenta

277_SR2905

Kod EAN

6971008026962

Producent

Saramonic

Opis produktu
Saramonic SmartMic5 UC to niewielki kierunkowy mikrofon pojemnościowy typu shotgun, który z łatwością podłączysz do swojego smartfona,
tabletu lub komputera wyposażonego w port USB-C. Ergonomiczna konstrukcja pozwala precyzyjnie ustawić jego położenie (180° góra/dół), a
zintegrowane mocowanie antywstrząsowe zapobiega niepożądanym wibracjom. Mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC to idealne
rozwiązanie dla twórców treści video lub osób transmitujących na żywo za pomocą takich platform jak YouTube, TikTok lub Instagram, którym
zależy na wysokiej jakości dźwięku i ekspresowym czasie podłączania urządzenia. Do zestawu dołączono również piankę przeciwwietrzną oraz
osłonę typu deadcat, które zapewnią optymalną redukcję szumu wiatru.

Główne cechy mikrofonu

mikrofon pojemnościowy wyposażony w złącze USB typu C
kompatybilny ze smartfonami i tabletami z Androidem
emisyjna jakość dźwięku, która świetnie sprawdzi się w materiałach wideo lub podcastach
bardzo dobrze zbiera sygnał z przodu, jednocześnie tłumiąc dźwięki docierające do mikrofonu z boku i z tyłu
idealny dla twórców nagrywających na YouTube, Twitch, TikTok lub Instagram
gotowy do użycia od razu po podłączeniu do złącza USB-C
zintegrowane mocowanie antywstrząsowe zapobiegające niepożądanym wibracjom
przegubowa konstrukcja umożliwiająca ustawienie mikrofonu w optymalnej pozycji (90° w górę i 90° w dół)
w zestawie pianka przeciwwietrzna oraz osłona typu deadcat redukujące szum wiatru podczas nagrań

Wspaniała jakość dźwięku

Dźwięk nagrywany za pomocą mikrofonu wbudowanego w smartfon lub tablet może pozbawić Twoje filmy efektu "wow". Dopilnuj, aby było Cię
słychać głośno i wyraźnie! Sięgnij po mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC, który z powodzeniem podłączysz do urządzeń
wyposażonych w złącze USB typu C. Zyskaj emisyjną jakość dźwięku w swoich produkcjach video! Dzięki kierunkowej konstrukcji na pierwszy
plan wybije się głos kierowany do mikrofonu, a dźwięki tła zostaną zredukowane do minimum. Podłużna konstrukcja typu mini-shotgun pozwoli
również bardziej odsunąć się od urządzenia, przy zachowaniu odpowiedniej głośności i optymalnych parametrów nagrania.
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Ultralekki mikrofon pojemnościowy

Mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC ze złączem USB-C ma nieco ponad 14 centymetrów długości i waży jedynie 13 gramów.
Dzięki takim parametrom bez trudu znajdziesz dla niego miejsce w swojej torbie lub plecaku. Urządzenie nie wymaga instalowania specjalnych
aplikacji i podłączania dodatkowych źródeł zasilania. Po prostu wepnij mikrofon do portu USB-C i ciesz się krystaliczną jakością dźwięku podczas
nagrywania filmów, które wykorzystasz w swoich mediach społecznościowych - na TikToku, YouTubie lub Instagramie!

Gotowy do pracy w ciągu kilku sekund

Standard USB-C cały czas zyskuje na popularności. Można go dziś spotkać w wielu modelach smartfonów, tabletów i komputerów. Mikrofon
Saramonic SmartMic5 UC współpracuje z takimi systemami jak Android, iOS, Windows lub MacOS. Wystarczy wpiąć urządzenie do gniazda USBC i możesz zacząć nagrywać! Żadnych sterowników, aplikacji i dodatkowych źródeł zasilania. Wybierając ten model, zyskujesz pewność, że Twój
sprzęt nagraniowy będzie gotowy do pracy w ciągu zaledwie kilku sekund!

Wygodna regulacja ustawienia

Praca z mikrofonem kierunkowym wymaga odpowiedniego ustawienia, które pozwoli zatrzymać Twój głos na pierwszym planie i zredukować do
minimum dźwięki tła. Saramonic SmartMic5 UC pozwala zrobić to szybko i wygodnie. Dzięki zastosowaniu specjalnego przegubu możesz
skierować mikrofon dokładnie tam, gdzie znajduje się źródło dźwięku, na którym najbardziej Ci zależy. To rozwiązanie sprawi, że Twój głos
będzie zawsze na pierwszym planie!

Kompatybilność

smartfony i tablety z Androidem wyposażone w złącze USB-C
komputery wyposażone w złącze USB-C
urządzenia z systemem iOS wyposażone w złącze USB-C:
Apple iPad Air (4 generacja)
Apple iPad Pro (3 i 4 generacja)

Specyfikacja

model: mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC ze złączem USB-C
zasilanie: z urządzenia, do którego podłączony jest mikrofon
złącze: USB-C
charakterystyka: pojemnościowy / kierunkowy
stosunek sygnału do szumu: 60 dB SPL
czułość: -37 ± 2 dB (0 dB = 1 V / Pa, przy 1 kHz)
zakres częstotliwości: 75 - 16 kHz
bit rate: 16-bit
częstotliwość próbkowania: 48 KHz
wymiary: 142 x 18 mm
waga: 13 g

Zawartość zestawu
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mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic5 UC ze złączem USB-C
pianka przeciwwietrzna

Gwarancja: 8450
Kod produktu: SR2905
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