
Przewodowy dynamiczny mikrofon wokalny z kablem

Cechy
  JBL — dźwięk najwyższej jakości

  Prostota użytkowania

  Kardioidalny wzorzec nagrywania 

  Industrialne wzornictwo klasy premium

  Siatka ochronna z osłoną przed wiatrem

Śpiewaj z kim chcesz i gdzie chcesz dzięki głośnikowi 
JBL Party Box i dynamicznemu mikrofonowi PBM100.
Podłącz i baw się dobrze z nowym mikrofonem przewodowym JBL PBM100, który jest 

doskonałym rozwiązaniem do odtwarzania wokalu w połączeniu z głośnikiem JBL Party Box. 

Mikrofon PBM100 – zaprojektowany specjalnie z myślą o połączeniu z całą linią głośników 

JBL Party Box – zapewnia niezrównane doznania dźwiękowe. Łatwa konfiguracja typu „podłącz 

i używaj” pozwala natychmiast śpiewać do ulubionych melodii. Dzięki PBM100 możesz zmienić 

uczestników imprezy w supergwiazdy, a piosenki, które zaśpiewają, z pewnością stworzą 

wspomnienia na całe życie. Zaczynajmy imprezę!

PBM100
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Zawartość zestawu:
1 x przewodowy mikrofon JBL PBM100
1 x adapter 6,3 mm na 3,5 mm 
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne:
	Nazwa modelu: Przewodowy mikrofon 

JBL PBM100
	Wzorzec nagrywania: kardioidalny
	Zakres częstotliwości: 50 Hz – 15 kHz
	Czułość: -55 ±3 dBV/Pa
	Impedancja elektryczna: 600 omów
	Wymiary: Ø46.7mm x L188mm
	Waga netto: 110 g
	Typ wyjścia: audio 6,3 mm
	Styki: 3-pinowe

Cechy i korzyści   
JBL — dźwięk najwyższej jakości
Legendarna inżynieria dźwięku JBL w mikrofonie wokalnym.

Prostota użytkowania
Podłącz do głośnika Party Box i śpiewaj.

Kardioidalny wzorzec nagrywania 
Kardioidalny wzorzec nagrywania skutecznie przechwytuje wokal i minimalizuje szumy otoczenia, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wokalnych. 

Industrialne wzornictwo klasy premium
Elegancka, wytrzymała obudowa o znakomitej jakości.

Siatka ochronna z osłoną przed wiatrem
Osłania przed podmuchami wiatru i tłumi odgłosy tła, dzięki czemu można zapewnić wysoką wydajność 
bez zakłóceń.
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