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 Applicaties

De CMX380 is speciaal ontworpen om gebruikt 
te worden bij koren, instrumentale groepen 
en theaters maar omwille van zijn technische 
specificaties en ontwerp, kan hij ook perfect 
gebruikt worden in verschillende opname en 
reproductie toepassingen.

Deze kleine hangende cardiode microfoon 
verminderd feedback tot een absoluut minimum 
door gebruik te maken van zijn unidirectionaal 
patroon. Gebruikers, in het bijzonder 
muziekanten, zangers en performers zullen de 
duidelijke en natuurlijke reproductie van hun 
instrument of stem ervaren mede dankzij de 
vlakke frequentiekarakterstiek.

Zelfs wanneer de microfoon blootgesteld wordt 
aan luide, krachtige geluiden met hoge SPL-
niveaus, zal hij nog steeds instaat zijn om hoge 
kwaliteits audiosignalen op te nemen.

Omwille van zijn donker grijze kleur, slimline 
en modern ontwerp, zal de microfoon nooit 
de aandacht trekken waardoor hij perfect te 
integreren valt in alle omgevingen zonder dat 
gebruikers of toeschouwers hier hinder van 
ondervinden.

CMX380
M i n i  h a n g e n d e  m i c r o f o o n

SYSTEEM SPECIFICATIES
Frequenctie responsie 50 Hz - 18 kHz
Gevoeligheid -40 dB ±3 dB / Pa
Impedantie 2000 Ohm 
Minimale belastingsimpedantie > 1000 Ohm
Signaal / ruis verhouding 70 dB
Equivalent ruisniveau 25 dBA
Maximum geluidsdruk 130 dB
THD @ Max. geluidsdruk 0.5% @ 1 kHz
Dynamisch bereik 113 dB
Voedingsspanning 11 - 52 V DC Phantom power
Stroomverbruik 3.5 mA
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen Ø13.5 mm x 55 mm
Netto gewicht 150g
Kleur Donker grijs
Connector 3-pin XL- gold plated
Microfoontype elektret met interface buis
Polaire patroon niervormig
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 315 g 
Bijgeleverde accesoires stalen hanger 

windscherm (MWS380/B)
Reserve onderdelen windscherm (MWS380/B)

*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.

- Niervormig polaire patroon
- Hoge kwaliteits elektret condensator microfoon
- Platte frequentieresponse
- Superieure EMI onderdrukking
- Brede frequentie response

- Stemmen
- Instrumenten
- Koren
- Theaters
- Podiumtoepassingen
- ...


