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 Applicaties

De AUDAC CMX720 is een veezijdige headset 
microfoon ontworpen voor een breed bereik van 
vocale toepassingen zoals aerobic lessen.

Het hoge SPL-niveau zorgt ervoor dat zelfs 
harde en krachtige geluiden niet vervormd 
zullen worden bij de geluidsopname. Het omni-
directionale patroon zorgt ervoor dat feedback 
gereduceerd wordt tot een minimum.

De vlakke frequentie response zorgt ervoor dat er 
een betrouwbare geluidsreproductie plaats vindt 
waardoor de gebruik het geluid als een natuurlijke 
reproductie van het opgenomen signaal ervaart.

De CMX720 is voorzien van een windscherm en 
cord clip waardoor hij gebruikt kan worden voor 
een brede waaier van applicaties.

Het smalle ontwerp van de microfoon limiteerd 
de prestatie niet en verhoogd het comfort van 
de gebruiker. Hij is zo ontworpen dat bij het 
dragen de micrfoon onopvallend zal zijn voor de 
toeschouwers zelfs in de meest delicate situaties.

De microfoon is leverbaar in 4 modellen:

- CMX720/BX (Zwarte kleur met 4-polige 
               mini- XLR aansluiting),
- CMX720/SX (huidskleurig met 4-polige 
          mini-XLR aansluiting),
- CMX720/BJ  (Zwarte kleur met mini-jack 
                       aansluiting) 
- CMX720/SJ (Huidskleurig met mini-jack 
                       aansluiting).

CMX720
m i n i  h o o f d b a n d  m i c r o f o o n

SYSTEEM SPECIFICATIES
Frequenctie responsie 20 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid -44 dB ±3 dB / Pa
Impedantie 1000 Ohm ± 30%
Maximum geluidsdruk 130 dB
THD op maximale SPL 0.5 % op 1kHz
Stroomverbruik 3.5mA
Voedingsspanning 1.5 - 10V DC
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen microfoon Ø 5.0 mm 
Afmetingen kabel Ø 1.5 mm x 1.2 m
Netto gewicht 19g
Microfoontype Elektret met interface buis
Polaire patroon Omnidirectionaal
Bijgeleverde accesoires Foam windscherm
LEVERBARE MODELLEN
CMX720/BX Zwart - mini-XLR
CMX720/BJ Zwart - mini-Jack
CMX720/SX Huidskleur - mini-XLR
CMX720/SJ Huidskleur - mini-Jack
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 105 g - 0.0019 Cbm
Optitionele accesoires CMA403
Reserve onderdelen Windscherm huidskleur (AU901000001)

Windscherm zwart (AU901000002)

*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.

- Omni-directionale headset microfoon
- Hoge kwaliteits elektret condensator element
- Vlakke frequentie response
- Superieure EMI onderdukking
- Bruikbaar voor linkse en rechtse oor
- Eenvoudige hoofdband
- Leverbaar in zwarte- en huidskleur
- Met 4-polige mini-XLR of mini-Jack

- Broadcast producties
- Theaters
- Conferenties
- Verkoopdemonstraties
- Scholen
-  ...


