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Saramonic Trådløsemikrofoner
Saramonic introducerede i 2015, som de første, et microportsystem med en dualmodtager, som kan modtage signal fra to sendere, vi kalder det interviewsæt. Det er blevet så
stor en succes, at Sony måtte præsentere den samme løsning på IBC i 2016. Det er ikke
kun på features Saramonic er foran, prisen er 1/3 af andre mærker med denne løsning.
RX9 + TX9
Basissæt som består af klipsmikrofon, sender TX9, modtager RX9
med hotshoe og kabel til kamera.
Der kan vælges mellem 96 kanaler
i frekvensbåndet 514 MHz - 596
MHz. Senderen kan placeres på
bælte eller i lommen og modtageren på kameraets tilbehørssko.

Saramonic RX9 + TX9

Specifikationer
TX9

Kr. 1.985,-

RX9 + 2TX9
Interviewsæt som består af to klipsmikrofoner, to sendere TX9,
modtager med hotshoe
og tilslutningskabel til
kamera. Med dette sæt
kan du lave interview
eller samtale med to
personer.

Saramonic RX9 + 2TX9

Kr. 2.985,-

Håndmikrofon med sender
indbygget i håndtaget. Kan
tilsluttes basissæt som ekstra mikrofon.

Kr. 1.285,-

RX-XLR-U9
Plug-on sender som kan monteres på alle mikrofoner med XLR
stik, også mikrofoner der kræver
phantompower. Kan også monteres på en lydmikser, og det færdige mix af f.eks. en koncert
overføres trådløst til kameraet.

Saramonic RX-XLR-U9

96
PLL synthesizer
514 MHz - 596 MHz
70 db eller mere
-60 db
¼ >> wire antenne
3,5 mm. minijack
30mW/20mW/10mW
Mindre end 0,5%
AUDIO/POWER/MUTING
85 x 63 x 25 mm/260 gr.
3V / 2 stk. AA batterier

RX9

HU9

Saramonic HU9

Kanaler
Oscillator type
Frekvens
Signal/støjforhold
Spur suppression
Antenne
Mikrofon indgang
RF udgangsniveau
Forvrængning
Indikatorer
Mål
Strøm

Kr. 1.285,-

TX9
Sender som kan udvide basissæt til
interviewsæt.

Kanaler
Kanal grupper
Oscillator type
Frekvens
Følsomhed
Signal/støjforhold
Spur suppression
Antenne
Lydudgang
Hovedtelefon
Dæmpning
Frekvens område
RF udgangsniveau
Forvrængning
Indikatorer
Mål
Strøm

96
A+B
PLL synthesizer
514 MHz - 596 MHz
-95 dbm
70 db eller mere
-60 db
¼ >> wire antenne
60 dbV / Minijack
30 mW / Minijack
0 db > 30 db i 3 trin
40 Hz – 18 Khz
30mW/20mW/10mW
Mindre end 0,5%
RF/POWER
85 x 63 x 25 mm/270 gr.
3V / 2 stk. AA batterier

Brudsikker, vand og støvtæt transportkuffert, som er udstyret med
vandstråleskåret skumindretning.
Det giver optimal sikkerhed, når
lydsættet skal transporteres. Kufferten måler indvendige 30 x 22 x 9
cm. (som et A4 papir) og der er
plads til alle Saramonic microportenheder, samt to pelsvindhætter
og 10 batterier.

Transportkuffert

Saramonic TX9

Kr. 1.185,-

Tilbehør
Kabel til Smartphone
Kabel til 2 x XLR

ED
NYH

Kr. 585,Kr. 125,Kr. 190,Alle priser er ex. moms
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