
Trådløs mikrofon Set | 1 Mikrofon | Cardioid | 70 Hz - 13 kHz 
| 1000 Ohm | -95 dB | Volumenkontrol | Sort

General information

Denne trådløse Nedis®-mikrofon opretter forbindelse til 
næsten alle musiksystemer eller enheder. Den unikke, lille 
og bærbare sender med et 6,35 mm stik gør denne 
mikrofon kompatibel med en lang række musiksystemer 
og lydudstyr. Slut den til et par PA-højttalere, forstærkere, 
lydmodtagere, mixere, DJ-udstyr, karaokemaskiner eller 
andet med en 6,35 mm indgang.
Slut den til et par PA-højttalere, forstærkere, 
lydmodtagere, mixere, DJ-udstyr, karaokemaskiner eller 
andet med en 6,35 mm indgang.
Maks. batteritid er op til 10 timer, mens det kompakte 
design og den trådløse mikrofon gør den ideel til udendørs 
brug. Tag mikrofonen med dig overalt, fra en stue, en 
karaokefest til professionelle sceneoptrædener eller DJ-
studieoptagelser. 
Få forvrængningsfri lyd takket være de 20 tilgængelige 
frekvenskanaler og en udvidet trådløs rækkevidde på op 
til 50 m. LCD-displayet og betjeningsknapperne på siden 
gør den meget nem at bruge og betjene. Juster kanalen, 
skru op for lydstyrken, eller start en optagelse med et tryk 
på en knap.
Den stødabsorberende silikonebund i bunden af 
mikrofonen holder den mere sikker mod stød og fald. Når 
du lægger mikrofonen ned, kan du være sikker på, at den 
bliver på plads og ikke falder af bordet/skrivebordet med 
antirulleringen.

Features

• Trådløst system - virker uden kabler
• Klar lydkvalitet - den professionelle og dynamiske kapsel 
frembringer en naturtro, ren og fyldig lyd
• Signalstabilitet - 20 frekvenskanaler og en imponerende, 
effektiv signalrækkevidde på op til 50 m (ideel afstand 30 
m) sikrer, at der ingen interferens er
• Display - signalstyrke, valg af kanal, lydstyrke og 
oplysninger om batteriniveau altid synlig på mikrofonen
• Betjeningsknapper - til at vælge den ønskede kanal eller 
lydstyrke
• Alsidig - velegnet til livemusik, præsentationer eller 
fester

Sales information

Order code: MPWL200BK
Product 
description:

Trådløs mikrofon Set | 1 Mikrofon | 
Cardioid | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -
95 dB | Volumenkontrol | Sort

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 115 mm 70 mm 280 mm 396 g
20 355 mm 260 mm 580 mm 8660 g



• Modtager med 6,35 mm stik - brugervenlig
• Stødbeskyttelse - takket være silikonebeskyttelse på 
bunden af mikrofonen 
• Stabilisatorring - så mikrofonen ikke ruller væk, når du 
lægger den ned

Specifications

Farve: Sort
Strømkilde type: Batteri
Maksimal transmissionseffekt: 14 dBm
Nødvendige batterier (ikke inkluderet): 4x AA
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk): Ja
Volumenkontrol: Ja
Materiale: ABS / Metal
Antal mikrofoner inkluderet: 1 Mikrofon
Polært mønster: Cardioid
Signaltype: UHF
Indgangsspænding: 6,0 VDC
Mikrofontype: Trådløs
Signalområde (synslinje): Op til 50 m
Tilslutninger udgang: 1x 6.35 mm
Antal antenner: 1
Driftsfrekvens: 640.5 - 659.5 MHz
Følsomhed: -95 dB
Impedans: 1000 Ohm
Modtagerhøjde: 125 mm
Modtagerbredde: 35 mm
Frekvensrespons: 70 Hz - 13 kHz
Modtagerdybde: 23 mm
Modtagervægt: 20 g

Package contents

Trådløs mikrofon
Skumcover
Stabilisatorring
Modtager
Lynvejledning
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