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 Applicaties

De CMP401 van AUDAC is een microfoon 
fantoomvoedingsadapter. voorzien van een 
4-pin mini XLR-inputconnector en 3-pin XLR-
outputconnector.

Hij is speciaal ontworpen om gebruikt te worden 
bij mini headsets, Lavalier of andere smalle 
condensatormicrofoons met een 4-pin mini-XLR-
connector aansluiting.

De interne elektronica converteert de 
fantoomvoeding, afkomstig van een mixer of 
voorversterker , in een lagere spanning welke 
gebruikt kan worden voor het voeden van kleine 
condensatormicrofoons.

Door middel van de low-cut filter schakelaar  
en de -10dB attenuatie schakelaar kan het 
toepassingsgebeid van de microfoon aangepast 
woden aan elke mogelijke applicatie. de -10dB 
attenuatieschakelaar verbeterd te performantie 
wanneer hij gebruikt wordt in toepassingen waar 
sterke ingangssignalen zijn zoals : Krachtige 
zangers, close mic’ing-toepassingen, hoge 
SPL-geluidsbronnen, drumkits,... De low-cut-
filter schakelaar maakt het mogelijk om de lage 
frequenties afkomstig uit omgevingsruis  en 
externe apparatuur te elimineren uit het gewenste 
audio signaal.

CMP401
M i c r o f o o n  f a n t o o m v o e d i n g s a d a p t e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Fantoomvoeding ingang 9 - 52V DC
Frequentie response 20Hz - 20kHz
Distortie (THD,1kHz) <1% op -4.8dBv

(<1% op +4.7 dBV; -10dB attenuaties-
chakelaar ingeschakelt.)

Low-cut roll-off -6dB op 1kHz
4Pin mini-XLR aansluiting Pin 1: Massa; Pin 2; +5V DC Bias;

Pin 3: Microfoonsignaal 
Pin 4: microfoonsignaal

Maximale stroomvoorziening 2mA
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Diameter afmeting Ø 19 mm
Lengte 94mm
Nettogewicht 73g
Constructie metaal
Inputconnector 4-pin mini XLR (shure type)
Outputconnector 3-pin XLR
Kleur zwart
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 100g
Bijgeleverde accesoires gordelclip

*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.

- 4-pin mini-XLR-input connector 
- 3-pin XLR-output connector 
- Stevige metalen behuizing
- Gordelclip
- Eenvoudig te verbergen van publiek
- Low cut filter schakelaar
- -10 dB attenuatie schakelaar

- Voor gebruik in combinatie met de CMX7xx 
  series of andere 4-pin mini XLR microfoons
- Spraak toepassingen
- Instrument applicaties
- ...



Hij is voorzien van een gold-plated 4-pin mini XLR-connector 
om de CMX7xx (of andere) -series te verbinden. Een gold 
plated 3-polige mannelijke XLR-connector is voorzien om  de 
adapter te verbinden met een mixer of voorversterker met 
fantoomvoeding.

Wordt standaard geleverd met een gordelclip wat   het 
mogelijk maak hem te verbergen voor publiek.
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