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 Applicaties

De CMX220 mini shotgun condensatormicrofoon 
kan gebruikt wordt in een grote variëteit van 
toepassingen maar bewijst vooral zijn sterkte 
in toepassingen zoals: conferenties, publieke 
communicatie, toespraken, gebedhuizen en 
gerechtszalen.

Het polaire patroon te samen met de hoge 
gevoeligheid van de condensatormicrofoon laten 
toe om een meer directere opname te maken van 
het geluid wanneer men vanop korte afstand een 
hoge kwaliteitsopname wil maken.

De mogelijkheid om de microfoon 360° te draaien 
te samen met zijn licht gewicht ontwerp maken 
dat de microfoon een eenvoudig bedienbare 
microfoon is waarbij de gebruiker zeer 
nauwkeurige de positie van de microfoon kan 
bepalen.

Voorzien van een extern windscherm maakt 
deze microfoon bruikbaar voor de meeste in- en 
outdoor toepassingen.

Het bovenste deel kan gedemonteerd worden.

Het donker grijze en modern ontwerp zorgen 
ervoor dat de CMX220 perfect te integreren is in 
elke omgeving.

CMX220
M i n i  s h o t g u n  m i c r o f o o n

SYSTEEM SPECIFICATIES
Frequenctie responsie 50 Hz - 16 kHz
Gevoeligheid -40 dB ±3 dB / Pa
Impedantie 250 Ohm 
Minimale belastingsimpedantie 1250 Ohm
Signaal / ruis verhouding 72 dB
Equivalent ruisniveau 21 dBA
Maximum geluidsdruk 125 dB
THD @ Max. geluidsdruk 0.5% @ 1 kHz
Dynamisch bereik 108 dB
Voedingsspanning 15 - 52 V DC Phantom power
Stroomverbruik 3.5 mA
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen Ø19 mm x 238 mm
Netto gewicht 175g
Kleur Donker grijs
Connector 3-pin XL- gold plated
Microfoontype elektret met interface buis
Polaire patroon lijn + gradient
Voorversterker FET
Accessoires ingebrepen foam windscherm
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 340 g - 0.0011 Cbm
Optionele accessoire APM Basis
Reserve onderdelen windscherm (AU901000004)

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- Hoge kwaliteits elektret condensatormicrofoon 
- Breed dynamisch bereik en frequentieresponse
- Hoge gevoeligheid, lage ruis en super 
  directiviteit
- Wordt geleverd met een duurbare verpakking 
  en windscherm
- 360° opneembereik met structureel ontwerp en 
  aansluiting.
- 3-polige gold plated XLR-aansluiting

- Conferenties
- Publieke toespraken
- Buitentoepassingen
- Gebedshuizen
- Gerechtszalen
- ...


