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Saramonic UwMic9
(TX9+TX9+SP-RX9) - zestaw,
2x nadajnik + odbiornik audio
i mikser do smartfonów
Cena brutto

2 249,00 zł

Cena netto

1 828,46 zł

Dostępność

magazyn zewnętrzny

Czas wysyłki

od 3 do 5 dni

Numer katalogowy

UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9)

Kod producenta

6971008020960

Kod EAN

6971008020960

Opis produktu
Saramonic
UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9)
zestaw, 2x nadajnik + odbiornik audio i mikser do smartfonów
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Saramonic UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9) to zestaw bezprzewodowy w sk?ad którego wchodzi 2x nadajnik oraz odbiornik audio i mikser do smartfonów.
Saramonic UwMic9 (TX9+SP-RX9) to zestaw bezprzewodowy w sk?ad którego wchodzi nadajnik oraz odbiornik audio i mikser do smartfonów.
Saramonic SP-RX9 to kompaktowy dwukana?owy bezprzewodowy odbiornik d?wi?ku i mikser stworzony specjalnie na smartfony. Posiada wewn?trzny akumulator, który mo?e
by? ?adowany za pomoc? 5V DC lub USB-C i jest dostarczany z uchwytem telefonu i kompletem kabli do ró?nych standardów po??cze?. Standardowa gor?ca stopka na górze
odbiornika nadaje si? do monta?u innych akcesoriów.
Mo?esz go u?y? w po??czeniu z maksymalnie dwoma bezprzewodowymi mikrofonami luminiowymi Saramonic TX9 jednocze?nie i zbiera? d?wi?k wysokiej jako?ci. Wbudowany
dwukana?owy mikser pozwala na precyzyjn? kontrol? d?wi?ku z ró?nych ?róde?.
System Saramonic UwMic9 dzia?a w pa?mie UHF ma zasi?g do 100 metrów na otwartych przestrzeniach lub 60 metrów je?li lokalizacja ma przeszkody.
Charakterystyka:

Doskona?a ??czno?? - SP-RX9 jest dost?pny w por?cznym zestawie z doskona?ymi po??czenia sygna?ów wej?cia d?wi?ku; Dwa gniazda mini jack 3,5 mm, port mini
XLR i port micro USB z do??czonymi adapterami do USB-C i Apple Lightning. W pakiecie znajduje si? równie? przej?ciówka mini XLR na XLR a poniewa? port mini
XLR zapewnia zasilanie fantomowe mo?na nawet u?ywa? SP-RX9 z profesjonalnym mikrofonem!
Szybki monta? - Odbiornik jest ?atwy w u?yciu, dzi?ki synchronizacji w podczerwieni pomi?dzy nadajnikiem i odbiornikiem, funkcj? automatycznego skanowania, która
automatycznie wyszukuje dost?pn? cz?stotliwo?? transmisji oraz du?ym i czytelnym wy?wietlaczu LCD. Wybieralny tryb wyj?ciowy pozwala wybra? sygna?
wyj?ciowy mono lub stereo. SP-RX9 ma równie? gniazdo s?uchawkowe, które umo?liwia monitorowanie d?wi?ku w czasie rzeczywistym za po?rednictwem s?uchawek.
Kluczowe cechy:

Bezprzewodowy odbiornik audio smart phone kompatybilny z nadajnikiem Saramonic TX9
Niezawodny, wysokiej jako?ci d?wi?k
Dwukana?owy mikser audio
Cz?stotliwo?? 514 MHz - 596 MHz (pasmo UHF)
96 kana?ów do wyboru
Wej?cie audio: dwa gniazda jack 3,5 mm, jeden mini XLR i jeden micro USB (USB-C / Lightning)
Zasilane fantomowo wej?cie mini XLR dla profesjonalnych mikrofonów XLR
Gniazdo s?uchawek 3,5 mm do monitorowania d?wi?ku
Czytelny wy?wietlacz LCD
Saramonic TX9 to nadajnik z mikrofonem lavalier, który jest dedykowany do bezprzewodowego systemu UwMic9. System UwMic9 charakteryzuje si? wszechstronno?ci? oraz
niezawodno?ci?. Mo?liwo?? bezprzewodowego przesy?ania sygna?u audio mi?dzy szerok? gam? urz?dze? doceni? operatorzy kamer, reporterzy oraz vlogerzy. System umo?liwia
prac? urz?dze? w dwóch grupach, na 96 cz?stotliwo?ciach transmisji. Nadajnik posiada jedno wej?cie w standardzie mini Jack (3,5 milimetra) umo?liwiaj?ce pod??czenie
mikrofonu lub innego ?ród?a d?wi?ku. Wej?cie wyposa?one zosta?o w blokad? zabezpieczaj?c? przed przypadkowym od??czeniem kabla. Obudowa nadajnika wykonana zosta?a z
wysokiej jako?ci aluminium. Czytelny wy?wietlacz LCD oraz przyciski steruj?ce pozwalaj? na wygodne korzystanie z urz?dzenia nawet w r?kawiczkach. Intuicyjne menu oraz
funkcje synchronizacji u?atwiaj? u?ytkowanie i przyspieszaj? prac? z systemem. Urz?dzenie zasilane jest dwoma baterii typu AA. Elementem wspólnym systemu jest odbiornik
Saramonic RX9 (nie wchodz?cy w sk?ad tego zestawu) umo?liwiaj?cy odbieranie jednocze?nie ?cie?ek d?wi?kowych z dwóch kana?ów. W zestawie poza nadajnikiem i
mikrofonem znajduje si? klips umo?liwiaj?cy podwieszenie nadajnika na pasku.
Specyfikacja techniczna:

ilo?? kana?ów transmisji: 96
ilo?? grup: 2
cz?stotliwo?ci pracy: 514 MHz - 596 MHz
stosunek sygna?u do szumu (SNR): 70 dB
zasilanie: 2 baterie typu AA
waga: 260 g
wymiary: nadajnik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm
Sprzedawany zestaw zawiera:

Uchwyt na telefon
Uchwyt r?czny
Kabel ?aduj?cy USB typu A do typu C
Kabel Micro USB do USB typu C.
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Kabel micro USB do USB Lightning
3,5 mm przewód TRS do wyj?cia audio TRRS
Mini-XLR na standardowym kablu XLR
2x nadajnik TX9
2x mikrofon krawatowy
2x mocowanie do paska
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