
 
E-522/B 

Microfone Stéreo X/Y 
Descrição  

E-522/B está configurado como sistema Stéreo X/Y para gravação ao vivo. Equipado com par de cápsulas que gera sensação 

de som espacial e de realismo no palco, é indicado especialmente para broadcasting, pro-audio recording e digital field 

recording. 

Com 2 saídas não balanceadas, o E-522/B funciona perfeitamente com equipamento de vídeo. 

O E-522/B funciona com bateria e devido ao design compacto e leve, serve perfeitamente para câmeras de vídeo. 

Características  

 

 

. Projetado para gravação profissional, broadcast e também para uso em aplicação ao 

vivo. 

. Seu design compacto é perfeito para uso em câmeras de vídeo. 

. Em função do projeto das cápsulas, fornece a sensação de som espacial e de realismo 

para aplicação ao vivo.  

. Chave externa de liga e desliga. Chave de filtro interno de corte de grave. 

. Funciona com bateria ou phantom power. 

. Está incluso um cabo(3-pinos XLRF para 3,5 mm plug stéreo) de 10´(3m) e cabo (3-pinos 

XLRF para 3,5 mm plug stéreo) de 1,7´(0,5m). 

Especificações  

Tipo: Condensador 

Padrão Polar: Stéreo X/Y 

Resposta de Freqüência: 30~20.000Hz 

Filtro de Baixa freqüência: 150Hz, 6dB / oct. 

Sensibilidade do Circuito Aberto: -47dBV/Pa (4.4mV/Pa) at 1kHz* 

Balanceamento do Canal: ≤2.5dB 

Impedância: 200 ohm 

Max. SPL: 126dB SPL, 1kHz at 1% T.H.D. 

Taxa Sinal / Ruído: 70dB, 1kHz at 1 Pa 

Faixa Dinâmica: 102 dB 1kHz at Max SPL 

Tipo de Bateria: 1.5V AA/UM3 

Tempo de duração da bateria: 2mA / 1000 m 

Chave: Flat, roll-off 

Conector de Saída: 3 pinos XLR-M 

Cabo: 
0.5 mt Plug XLR 3F e P2  Stéreo 

3 mt Plug XLR 3F e P2  Stéreo 

Peso: 300g (10.58oz) 

Acessórios Fornecidos 

Cabo 5Mt Cabo 0.5Mt  Acessórios Opcionais  
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