DRK-F5H3
Kit de Microfones para Bateria (Série Sonata).
Descrição
DRK-F5H3 é um kit de microfones para instrumentos (8 peças) de bateria da Série Sonata. Estão inclusos neste kit: 1 - FK-2
(instrumentos de baixa); 3 - FT-4 (instrumentos de médio-grave); 2 - HO-8 (instrumentos de alta); 1 - FS-6 para caixas de bateria e
1- HI-10 para HI-hats e chimbals.
Estes microfones foram projetados para atender as necessidades individuais de cada instrumento musical. Cada um foi
desenhado, considerando-se o espectro de freqüência, pressão sonora e outras características individuais dos instrumentos.

Características
FK-2
Para baixas respostas de
freqüência; graves suaves e
vigorosos.

FT-4

FS-6

Perfeito para freqüências
média-grave e resposta de
freqüência ampla.

HO-8

Resposta de freqüência
excelente para caixas de
bateria.

HI-10

Agüenta alta pressão
Resposta de freqüência
sonora, faixa dinâmica
ampla, alta sensibilidade e
estendida e baixa distorção. baixa distorção.
Resposta de freqüência flat
e ampla com elevação
apropriada nas médiasaltas.

Mínima influência de carga de Agüenta alta pressão
Alto ganho antes do
impedância, alto ganho antes sonora, faixa dinâmica
feedback.
da realimentação(feedback). estendida e baixa distorção.

Alto ganho antes do
feedback.

Perfeito para baterias e outros
Excelente para instrumentos
Microfone condensador
instrumentos musicais de
Excelente para instrumentos
como TOM-TOM drums,
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excelente para pedal
sonoridade grave de larga
como chimbals.
side drums e guitarras.
chimbals e Hi-hats
faixa dinâmica.

Especificações
ITEM ↓

MODELO→

FK-2

FT-4

FS-6

HO-8

HI-10

Tipo:

Dinâmico

Dinâmico

Dinâmico

Condensador Eletreto

Condensador Eletreto

Padrão Polar:

SuperCardióide

SuperCardióide

SuperCardióide

SuperCardióide

Cardióide

Resposta de Freqüência: [Hz] 30~10000

50~12500

50~16000

40~18000

50~18000

Sensibilidade: [dB]

-62 (0.8 mV/Pa)

-55 (1.8 mV/Pa)

-55 (1.8 mV/Pa)

-33 (22.4 mV/Pa)

-38 (12.6 mV/Pa)

Impedância: [Ω]

200

200

200

200

200

Max. SPL: [dB]

147 (THD ≤ 1%
1000Hz)

150 (THD ≤ 1%
1000Hz)

140 (THD ≤ 1%
1000Hz)

136 (THD ≤ 1%
1000Hz)

134 (THD ≤ 1%
1000Hz)

Alimentação: [V]

////////////////////////

/////////////////////////

////////////////////////////////

36~52 Phantom

9~48 Phantom

Consumo de corrente: [mA]

///////////////////////

////////////////////////

///////////////////////////////

3

5

Conectores:

Clamp c/ rosca
integrado.

Clamp c/ rosca
integrado.

Clamp c/ rosca
integrado.

Fornecido c/ clamp e
M22x1.

Fornecido c/ HM-10B e
Ya-1.

Peso: [g]

210

130

130

320

120

Padrão Polar

Padrão Polar

Padrão Polar

Padrão Polar

Padrão Polar

