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DYNAMICKÉ MIKROFONY DO RUKY
Dynamické mikrofony ze série Pro mají neodymiový magnetický
systém Hi-ENERGY®, který garantuje vysokou citlivost a dobrý
přenos rychlých náběhů.

PRO31 Kardioidní dynamický mikrofon
• konstruován pro zpěv z těsné blízkosti
• tiché vypínání a zapínání
• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje

nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní
hlásky nebo sykavky)

• s kabelem XLRF – XLRM

PRO31QTR
Kardioidní dynamický mikrofon
• stejný jako PRO31, ale s kabelem XLRF – 1/4" jack

PRO41 Kardioidní dynamický mikrofon
• přirozený a barevně široký přenos zpěvu
• tiché vypínání a zapínání
• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje

nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní
hlásky nebo sykavky)

• skvělá interní odpružená montáž značně omezuje
manipulační hluk

• s kabelem XLRF – XLRM

PRO61 Hyperkardioidní dynamický mikrofon
• prémiový mikrofon ze série Pro na zpěv zaručuje

skvělou odolnost proti zpětné vazbě a
mimořádnou kvalitu zvuku

• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje
nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní
hlásky nebo sykavky)

• s kabelem XLRF – XLRM

HLAVOVÝ MIKROFON

PRO8HEx
Hyperkardioidní dynamický hlavový mikrofon
Hi-ENERGY®

• nenápadný, nízká hmotnost hlavového můstku,
měkké opěrné podložky, velmi pohodlný

• ohebný držák na otočném kloubu nastavitelný
zleva nebo zprava

DYNAMICKÉ NÁSTROJOVÉ MIKROFONY

PRO25ax Hyperkardioidní dynamický mikrofon pro
nástroje s vysokou hladinou akustického tlaku
• ideální pro velký buben, perkusivní nástroje, žestě

a další nástroje s velkou dynamikou
• teplý charakter zvuku na spodních frekvencích s

výborně zdůrazněnou prezencí
• skvělé potačení zvuků mimo mikrofonní osu a tím i

dobrá odolnost proti zpětné vazbě
• univerzální možnosti montáže s držákem

omezujícím přenos mechanických vibrací (držák
AT8471)

PRO63 Kardioidní dynamický mikrofon Hi-ENERGY®

• frekvenčně dobře přizpůsobený průběh,
plnohodnotný přenos

dynamické mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

Technická data PRO31 PRO41 PRO61 PRO8HEx PRO25ax PRO63
Systém Dynamický Dynamický Dynamický Dynamický Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Hyperkardioida Kardioida Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 60-13000 Hz 90-16000 Hz 70-16000 Hz 200-18000 Hz 30-12000 Hz 70-16,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) –55 dB (1.7 mV)* –55 dB (1.7 mV)* –55 dB (1.7 mV)* –55 dB (1.7 mV)* –54 dB (1.9 mV)* –55 dB (1.7 mV)*
Impedance 600 Ω 300 Ω 300 Ω 600 Ω 600 Ω 300 Ω
Vypínač MagnaLock™ MagnaLock™
Hmotnost 312 g 304 g 335 g 60 g 230 g 309 g
Rozměry
Délka 185.0 mm 185.0 mm 192.0 mm 80.5 mm (rameno) 113.0 mm 182.1 mm
Průměr hlavy 53.1 mm 53.1 mm 52.6 mm 20.4 mm 50.0 mm 41.4 mm
Kabel 4.5 m XLRF-XLRM 4.5 m XLRF-XLRM 4.5 m XLRF-XLRM integrovaný 2.2 m (bez kabelu) 4.5 m XLRF-XLRM

XLRF-1/4” (PRO31QTR)

*1 V při 1 pa, 1 Pascal  = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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PRO24

PRO35

PRO70

PRO37

KONDENZÁTOROVÉ NÁSTROJOVÉ MIKROFONY 
PRO70 Kardioidní kondenzátorový mikrofon pro

nástroje nebo na klopu
• přenáší dobře srozumitelný, plně znějící hlas nebo

nástroj
• skvělý na snímání akustické kytary s přídavnou

montáží AT8444
• přepínatelný útlum na basech

PRO35 Kardioidní kondenzátorový mikrofon s
úchytkou na nástroje
• ideální pro saxofon, kotle, žestě i perkusivní

nástroje
• výborný pro hlasitější zvuky
• dokonale vyhovuje aktivním interpretům na pódiu

PRO37 Kardioidní kondenzátorový mikrofon s malou
membránou
• ideální pro akustickou kytaru, overheady, klavír a

sborové vokály
• výborný pro hlasitější zvuky

KONDENZÁTOROVÉ STEREO-MIKROFONY
PRO24 Stereofonní kondenzátorový mikrofon

• pro stereofonní aplikace s plnohodnotným
frekvenčním rozsahem

• kompaktní a odlehčený design se hodí dokonale
pro montáž na kameru

• pár kardioidních kondenzátorových elementů v
konfiguraci X/Y zajišťuje realistický prostorový
efekt 

• funguje i bez baterie, pokud se využívá u
záznamových systémů, které jsou vybaveny na
mikrofonním vstupu systémem 
PLUG-IN-POWER

kondenzátorové mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

Technická data PRO70 PRO35 PRO37 PRO24
Systém Pevný náboj na zadní desce, kondenzátorový - trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Kardioida X/Y stereo

Frekvenční rozsah 100-14000 Hz 50-15000 Hz 30-15000 Hz 100-17000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 8 dB / okt. 80 Hz, 12 dB / okt. – –
Citlivost (nezatížený výstup) – 45 dB (5.6 mV)* – 45 dB (5.6 mV)* – 42 dB (7.9 mV)* – 50 dB (3.1 mV)*
Impedance 200 Ω 250 Ω 200 Ω 600 Ω
Max. úroveň akust. tlaku 123 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 145 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 141 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 119 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) 96 dB, 1kHz při max. SPL 115 dB, 1kHz při max. SPL 112 dB, 1kHz při max. SPL 82 dB, 1kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 67 dB, 1 kHz při 1 Pa* 64 dB, 1 kHz při 1 Pa* 65 dB, 1 kHz při 1 Pa* 57 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC nebo baterie Phantom  11-52 V DC Phantom  11-52 V DC Plug in nebo baterie
Baterie / Životnost 1,5 V AA / 1200 hodin char. Pouze Phantom Pouze Phantom 1,5 V LR44 / 200 hodin  char.
Přepínač Vyp., zap.-rovný pr., zap.-ořez. Rovný průběh, ořezání – Zapnuto-vypnuto
Hmotnost 8 g / 134 g (nap. modul) 8 g / 56 g (nap. modul) 49 g 111 g
Rozměry mikrofonu
Délka 25 mm 25 mm 99 mm 116,5 mm
Průměr korpusu 10.2 mm 10.2 mm 21 mm 21 mm
Výstupní konektor 3 pinový XLRM (nap. modul) 3 pinový XLRM (nap. modul) 3 pinový XLRM 3,5 mm stereo mini-jack
Kabel integrovaný 1.8 m žádný integrovaný 1.8 m 

mezi mikr. a nap. modulem s 3.5 mm stereo-jackem

Dodávané příslušenství držák AT8411, AT8444 nástr. nástrojový klipsna mikrofonu
držák; napájecí modul; AT8418 UniMount®; držák AT8405a pro stojan se závitem 5/8”-27;
windscreen; baterie; napájecí modul AT8538; závit. redukce 5/8”-27 na 3/8” - 16; windscreen;
ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro - (baterie LR44, jen s PRO24)

*1 Pascal= 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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