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EC-380 Micro Có Chuông

Dòng EC-380 là sản phẩm Micro điện dung chất lượng cao 
với thiết kế độc đáo kèm chuông điện, phù hợp sử dụng cho 
mục đích thông báo. Với âm lượng chuông có thể tùy chỉnh 
và hai lựa chọn nguồn từ PIN hoặc nguồn DC, EC-380 là lựa 
chọn hàng đầu với các khách hàng muốn tìm kiếm một thiết 
bị Micro có chuông và cài đặt đơn giản.

Thông số kỹ thuật
Model EC-380
Nguồn điện 6V DC (4 x "AA" PIN) hoặc Bộ chuyển đổi DC (9 - 24V)

Dòng điện tiêu thụ 13mA khi sử dụng chuông và 6mA khi sử dụng Micro

Loại Micro Điện dung

Hướng tính Cardioid

Tiếng chuông 4 tiếng chuông (Tăng/Giảm)

Trở kháng 600Ω, Cân bằng

Ngõ ra
Micro: -41dB ± 3dB (1 kHz 0dB=1V/Pa)

Âm thanh chuông: -31dB ± 3dB (Tối đa)

Đáp tuyến tần số 50 Hz - 18 kHz

Ngõ ra kết nối Tương đương XLR-3-32 
RJ45: Ngõ ra Audio, nguồn cung cấp và ngõ ra điều khiển thiết bị ngoại vi

Nhiệt độ hoạt động 0 oC - 40 oC 

Vật liệu Chân MIC: Nhựa ABS, sơn màu đen
Thân MIC: Hợp kim đồng, sơn màu đen

Kích thước 110 (R) x 145 (C) x 532 (S) mm 

Khối lượng 558g (Không gồm PIN)

Phụ kiện Mút bông x 1, Cáp gồm 01 đầu XLR và 01 đầu 6 ly dài 7.5m x 1

Phụ kiện lựa chọn thêm Bộ chuyển đổi dòng AC AD-246 
Chú ý: Bộ chuyển đổi AC và PIN không được cung cấp đi kèm.

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com
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facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_033_01_01

www.toa-vn.com
TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 11 -2019.
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