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RODE NTG3B - Mikrofon
shotgun, czarny
Cena brutto

2 899,00 zł

Cena netto

2 356,91 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

Rode

Opis produktu
RODE NTG3B - Mikrofon shotgun, czarny
Profesjonalny shotgun [superkardioida] do zastosowań filmowych, radiowych i TV, nowatorska kapsuła typu RF biased [praca
w trudnych warunkach atmosferycznych], w zestawie uchwyt, osłona przeciwwietrzna oraz wodoszczelny cylinder, zasilanie
Phantom 48V
RODE NTG3B to profesjonalny, super-kardioidalny shotgun przeznaczony do zastosowań filmowych,
radiowych i TV, nowatorska kapsuła typu RF biased, która umożliwia użytkowanie mikrofonu w trudnych warunkach
atmosferycznych;
w zestawie uchwyt, osłona przeciwwietrzna oraz wodoszczelny cylinder do przechowywania i transportu mikrofonu, zasilanie
Phantom 48V .
Najnowszy super-kardioidalny shotgun NTG3B to wynik wieloletniej, intensywnej pracy inżynierów RØDE nad
profesjonalnym mikrofonem dedykowanym dla broadcastu oraz do zastosowań filmowych, który zapewni bezkompromisową
jakość dźwięku niezależnie od warunków pracy przy zachowaniu rozsądnej ceny.
Zastosowanie nowatorskiej kapsuły pojemnościowej typu RF biased czyni z NTG3B idealny mikrofon do realizacji różnorodnych
nagrań - od ujęć w idealnych warunkach atmosferycznych po nagrania dokonywane przy dużej wilgotności powietrza, które są
niemożliwe do zrealizowania za pomocą typowych mikrofonów z kapsułami typu DC biased.
Dopełnieniem dużej odporności nowego shotguna RØDE na wilgoć jest niezwykle niska waga [163g], trwała antyrefleksyjna
obudowa, niewiarygodnie niski poziom szumów własnych [13dB(A)] oraz wysoka odporność na zakłócenia pochodzenia
mechanicznego.
Wszystko to czyni z nowego RØDE NTG3B doskonały mikrofon do wszelkich profesjonalnych zastosowań A/V.
Do mikrofonu dołączono specjalny cylindryczny, aluminiowy case, umożliwiający wygodny i bezpieczny transport oraz
przechowywanie NTG3B.

Specyfikacja
Zaprojektowany do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach
Nawet do 50% niższe szumy własne mikrofonu w porównaniu z większością profesjonalnych konstrukcji tego typu
100% mikrofon pojemnościowy z kapsułą typu RF biased
Wysoka odporność na zakłócenia pochodzenia mechanicznego
Wysoka odporność na interferencje fal radiowych
Bezkompromisowa jakość dźwięku
Dołączony wodoszczelny, aluminiowy cylinder do przechowywania i transportu mikrofonu
Kolor czarny
Gwarancja 10 lat
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