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Boya BY-WM8 PRO-K1 - zestaw
mikrofon bezprzewodowy lavalier,
odbiornik
Cena brutto

519,00 zł

Cena netto

421,95 zł

Cena poprzednia

629,00 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

natychmiastowa

Numer katalogowy

6971008021073

Kod producenta

BY-WM8 PRO-K1

Kod EAN

6971008021073

Producent

BOYA

Opis produktu
Boya
BY-WM8 PRO-K1
Bezprzewodowy mikroport przeznaczony do lustrzanek, kamer i urz?dze? rejestruj?cych d?wi?k.
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Nowa ulepszona wersja mikrofonu bezprzewodowego BOYA - BY-WM8 Pro K1, zosta? zaprojektowany do wspó?pracy z lustrzankami i kamerami wideo oraz z rejestratorami
d?wi?ku. Mikroport BOYA BY-WM8 Pro K1 to system bezprzewodowy UHF (Ultra High Frequency). Mikrofon przeznaczony dla ENG, EFP, DSLR video i innych
profesjonalnych zastosowa?.
Dzi?ki nadajnikowi mo?liwe jest zbieranie d?wi?ku na odleg?o?? do 100 metrów (bez przeszkód). Odbiornik pozwala na wybór mi?dzy trybem STEREO lub MONO. Mikrofon
wyposa?ony jest w klips, umo?liwiaj?cy zamocowanie np. na ko?nierzu koszuli. Kompatybilny z lustrzankami, które posiadaj? funkcj? filmowania, kamerami, dyktafonami a tak?e
wszystkimi urz?dzeniami które rejestruj? d?wi?k. Odbiornik i nadajniki s? bardzo lekkie.
Mikroport jest idealnym rozwi?zaniem do profesjonalnego zastosowania - podczas nagrywania wywiadów, reporta?y czy innych produkcji filmowych w plenerze lub w
pomieszczeniach. Rejestrowany d?wi?k jest czysty i wysokiej jako?ci. Istotnym wyró?nikiem tego urz?dzenia jest zasi?g do 100 metrów - pozwala na ciekawe i dynamiczne uj?cia.
Wej?cie s?uchawkowe umo?liwia ods?uch d?wi?ku z poziomu odbiornika, co jest istne przy tak du?ym zasi?gu. Polecamy BY-WM8 równie? youtuberom - zastosowanie
mikroportu w nagraniach na Youtube nadaje produkcjom filmowym bardziej profesjonalnego charakteru.
Bezprzewodowy mikroport przeznaczony do lustrzanek, kamer i urz?dze? rejestruj?cych d?wi?k.
Charakterystyka:
- mo?liwo?? wyboru trybu STEREO lub MONO
- klipsy mocuj?ce np. do ko?nierza czy koszuli
- pasmo przenoszenia: 40 Hz do 18 kHz (+/- 3dB)
- dwukana?owy odbiornik, 48 kana?ów UHF
- czytelny wy?wietlacz
- mo?liwo?? wyciszenia odbiornika
- mo?liwe mocowanie odbiornika np. na aparat
- czas pracy nawet do 4 godzin
- zasi?g w terenie otwartym do 100m
Specyfikacja nadajnika:
- zakres cz?st. 576,4 MHz-599,9 MHz (A)
- zakres cz?st. 568,6 MHz-592,1 MHz (B)
- poziom wej?cia audio: -60 dBV (wej?cie MIC, t?umienie 0 dB)
- odchylenie referencyjne:± 5kHz (-60 dBV, wej?cie 1 kHz)
- zakres cz?st. wej?ciowej: 20 Hz-20 Khz
- zasilanie: 2x baterie AA
- waga: 80g (bez baterii)
Specyfikacja odbiornika:
- wyj?cie s?uchawkowe: 16, 30mW
- stosunek sygna?u do szumu: 70 dB lub wi?cej
- poziom wyj?cia audio: -60 dBV
- zasilanie: 2x baterie AA
- waga: 90g (bez baterii)
Zawarto?? zestawu:

1x nadajnik
1x odbiornik
1x mikrofon z klipsem i g?bk?
1x adapter na gor?c? stopk?
1x kabel stereo 3,5mm
1x kabel XLR 3-pin wyj?cie m?skie na jack 3,5mm
1x klips do mikroportu
1x walizka
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