PBM100

Kablet dynamisk vokalmikrofon med ledning

Ha en sangstund hvor som helst og når som helst med
JBL PartyBox og PBM100 Dynamic Vocal Mi.
Koble den til og syng ut med den nye JBL PBM100 Wired Microphone som er en perfekt

Funksjoner
	
JBL-Quality Performance
	
Enkel å bruke

den komplette serien med JBL PartyBox høyttalere, gir PBM100 en lydopplevelse som ingen

	
Cardioid polarmønster
	
Førsteklasses industrielt design

andre. Enkel innstilling for plug-n-play gjør at du umiddelbart kan synge med på favorittlåtene

	
Nettingdeksel med vindskjerm

mikrofon for å opptre sammen med din JBL PartyBox-høyttaler. Laget spesielt for å parres med

dine. Med PBM100 kan festene bli sangstunder som gjør deg til en superstjerne som garantert
gir minner som varer hele livet. La festen komme i gang!

PBM100

Kablet dynamisk vokalmikrofon med ledning

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL-Quality Performance
Legendariske JBL ingeniørkunst i en vokalmikrofon.

1 x JBL PBM100 Wired Microphone
1 x 6,3 mm til 3,5 mm adapter
1 x hurtigstartveiledning
1 x garantiark
1 x sikkerhetsdatablad

Enkel å bruke
Du trenger bare å koble den til PartyBox og deretter synger du med.
Cardioid polarmønster
Cardioid-mønster fanger effektivt opp vokal og minimerer omkringliggende lyd som gjør den perfekt for
vokalprogrammer.
Førsteklasses industrielt design
Glatt, barskt belegg som er av evigvarende scenekvalitet.
Nettingdeksel med vindskjerm
Blokkerer vind og bakgrunnsstøy slik at du får utmerket lyd uten forstyrrelser.
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Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn: JBL PBM100 Wired Microphone
Polarmønster: Cardioid
Frekvensområde: 50 Hz - 15 kHz
Sensitivitet: -55 ± 3 dBV/Pa
Elektrisk impedans: 600 Ohm
Dimensjoner: Ø46.7mm x L188mm
Nettovekt: 110 g
Utgangstype: 6,3 mm utgangslyd
Stikkontakt: 3-pin
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