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MIKROFON ROLLEI HEAR:ME PRO
Cena celkem:

1 721 Kč
(bez DPH: 1 422 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

1 893 Kč
172 Kč
KAMR83001
28701
24 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis

Proﬁ mikrofon Rollei Hear:Me Pro – extrémní výkon pro foto-kameramany
Výkonný a lehký mikrofon Rollei Hear:Me Pro s hyperkardioidní charakteristikou, který je určen pro široké spektrum
fotoaparátů a kamer. Pečlivě a jasně zaznamenává zvuk přicházející z přední strany, a tak se uplatní například při tvorbě
osobních vlogů, YouTube videí, rozhovorů, reportáží a dalších situacích, kdy snímáte dění a zvuk před vámi.

S přehledem se však tento mikrofon vypořádá i s případy, kdy nejsou zvukové podmínky ideální. Integrované mikrofony u
kamer a fotoaparátů mnohdy nahrají zvuk příliš tiše nebo nahlas. Mikrofon Rollei Hear:Me Pro s nastavitelným rozpětím
decibelů a korekcí hluku (až +20 db) podporuje jasné a silově vyvážené audio vzhledem k okolnímu hluku.

Integrovaný ﬁltr efektivně potlačuje zvuk na pozadí pro dokonalou zvukovou kvalitu záznamu. Žádného ﬁlmaře
nepotěší, když mikrofonu dojde šťáva. Napájení mikrofonu Rollei Hear:Me Pro zajišťuje dvojice AAA baterií a díky zelené
LED kontrolce snadno vidíte, že je mikrofon zapnutý, v provozu a připraven do akce.

Mezi další přednosti profesionálního mikrofonu Rollei Hear:Me Pro patří snadná instalace buď do sáněk blesku, nebo
pomocí 1/4" závitu. Vyznačuje se tak širokou kompatibilitou a univerzálností při zachování špičkové kvality zvuku.

Velmi lehký mikrofon pro vlogery a YouTubery
Hyperkardioidní charakteristika
+20db korekce pro komfortní nahrávání mluveného slova
Integrovaný systém pro redukci hluku během pohybu
Snadné uchycení 3.5 mm TRRS jack pro připojení k DSLR/DSLM či smartphonům

Rollei Hear:Me Pro
Profesionální mikrofon s hyperkardioidní charakteristikou. Předností je snadná instalace zasunutím do sáněk pro blesk
nebo montáž pomocí 1/4" závitu. Potěší kompenzace vibrací pro prevenci rušivých zvuků způsobených pohybem. O
optimální redukci šumu se postará LowPass ﬁltr. Pro připojení slouží 3,5 mm TRRS jack. Napájení zajišťují dvě AAA
baterie, které nejsou součástí balení.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Rozhraní: 3,5 mm TRRS jack
Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz
Citlivost mikrofonu: -34 dB +/-3 dB
Impedance: 2200 Ohmů
Hmotnost: 52 g
Barva: černá

