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 Applicaties

De AUDAC CMX700 omni-directionale hoofdband 
microfonen vinden vooral hun toepassing in 
spraakapplicaties. 

Het hoge SPL-niveau zorgt ervoor dat zelf  harde 
en luide geluiden de geluidsreproductie niet 
vervormen terwijl het omnidirectionale patroon 
ervoorzorgt dat feedback tot een minimum wordt 
herleidt.

De vlakke frequentie response verzekerd 
een betrouwbare geluidsreproductie zodat de 
gebruiker een natuurlijke intonatie zal ervaren.

Voorzien van een windscherm, is de CMX700 
geschikt voor een hele reeks van applicaties. Het 
maakt niet uit of de gebruiker nu zit of rechtstaat. 

Omdat de microfoon leverbaar is in huidskleurige 
uitvoering wordt de microfoon haast onzichtbaar 
voor publiek. De onopvallende vorm, zachte 
materiaal en licht gewicht zorgen ervoor dat 
de gebruiker geen hinder ondervindt van de 
microfoon. Het kleine ontwerp zal ook de 
prestatie van de microfoon niet verminderen. 

De micrfoon is beschikbaar als:

- CMX700/BX (Zwarte kleur met 4-polige 
               mini- XLR aansluiting),
- CMX700/SX (huidskleurig met 4-polige 
          mini-XLR aansluiting),
- CMX700/BJ  (Zwarte kleur met mini-jack 
                       aansluiting) 
- CMX700/SJ (Huidskleurig met mini-jack 
                       aansluiting).

CMX700
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Frequenctie responsie 20 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid -45 dB ±3 dB / Pa
Impedantie 1000 Ohm 
Maximum geluidsdruk 130 dB
THD @ Max. geluidsdruk 0.5% @ 1 kHz
Voedingsspanning 1.5 - 10V DC
Stroomverbruik 3.5 mA
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen Ø 3.0 mm x 15 mm
Afmetingen kabel Ø 1.5 mm x 1.2 m
Netto gewicht 12g
Microfoontype elektret met interface buis
Polaire patroon onidirectionaal
Bijgeleverde accesoires foam windscherm
BESCHIKBARE MODELLEN
CMX700/BX Zwart - mini-XLR
CMX700/BJ Zwart - mini-Jack
CMX700/SX Huidskleur - mini-XLR
CMX700/SJ Huidskleur - mini-Jack
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 175 g - 0.001 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
- Platte frequentie response
- Superieure EMI onderdukking
- Bijna onzichtbaar voor publiek
- Brede frequentie response
- Gebruikbaar voor linkse en rechtse oor
- Leverbaar in zwarte- en huidskleur
- Met 4 pole mini XLR of mini jack

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


