Características
● Microfone proﬁssional Phantom Power* e sistema Me dá Voz.
● Microfone com haste ﬂexível com cápsula de condensador saída XLR.
● Recomendado para o uso em reuniões, congressos, discursos e uso geral com longa
duração ou uso intensivo com fonte phantom de mesa ou acessório PM1.
● Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e
chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.
● Base metálica com botão Mute para uma melhor utilização.
Aplicações
● Conferência, reuniões, congressos.
Especi cações Técnicas
●Elemento Transdutor: Condensador de Eletreto
●Diretividade Característica: Hipercardioide
●Resposta de Frequência: 30Hz20kHz
●Sensibilidade:30dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)
●Impedância de saída: 450Ω ± 30% (1 Khz)
●Requisitos de Alimentação: 948V DC Phantom Power
●Comprimento da haste: 60 centimetros
●Diâmetro da rosca: 24 mm

A Tecnisystem Industrial do Brasil: Assegura ao proprietárioconsumidor deste microfone de mesa

garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no
prazo de 90 dias legais (lei 8078/1990  CDC) e um adicional de 275 dias pela fábrica

limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota ﬁscal e
carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de 1 ano de garantia.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde

que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem
substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e

sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de

raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu
revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo  capital ligue para 11
39265958, outras localidades 08007070254. Mais informações, consulte nossa
página na web: www.microfonetsi.com.br
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