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V13 Tube Condenser Nagymemrános, multi-karakterisztikás, csöves stúdiómikrofon                                                            302 034 383 583

34 mm-es dupla kapszulás, multi-karakterisztikás, csöves kondenzátormikrofon

10 dB előosztóval, -6 dB (125 Hz) mélyvágó kapcsolóval
a tápegység-előerősítő doboz katakterisztika-állító potméterével

kilenc karakterisztika közül választhatunk

tartozék  a VLSM rugós mikrofonkengyel, a mikrofon fatok és a fémkoffer

"csöves kmikrofonokhoz képest kiemelkedően alacsony zajszint"

"ELAM 251 (C12) magasai, Sony G800C közepei és az U47 mélyei jellemzik"

V44S Stereo FET Condenser Nagymemrános, multi-karakterisztikás, félvezetős sztereó stúdiómikrofon 327 225 415 575

34 mm-es kapszulás, JFET erősítős, direkt kimenetű sztereó mikrofon

Blumlein, MS és XY mikrofonösszeállítás lehetősége

tartozék a fémkoffer, a VLSM rugós mikrofonkengyel és fatok a mikrofon számára

V4 FET Condenser Nagymemrános, multi-karakterisztikás, félvezetős stúdiómikrofon 176 082 223 624

34 mm-es kapszulás, JFET erősítős, direkt kimenetű, 

3 karakterisztikás (gömb, vese, omni) kondenzátormikrofon

tartozék a fémkoffer, a VLSM rugós mikrofonkengyel és fatok a mikrofon számára

V1 + Lolli Pencil Kit V1 stúdiómikrofon kit Lolli nagymembrános-, és kismembrános kapszulákkal 183 639 233 221

FET erősítős, transzformátor-kimenetű kismembrános kondenzátormikrofon

négyféle 22 mm-es kapszulával (omni, cardioid, wide cardioid, hipercardioid) és egy 

34 mm-es kapcsolható karakterisztikás (omni, cardioid, wide cardioid)

34 mm átmérőjű dupla membrános, kapcsolható omni / vese / széles-vese karakterisztikás 

V34C Lolli kapszulával

tartozék a VSSM rugós mikrofonkengyel és fatok a mikrofon számára

V1S + Lolli Stereo Kit V1 stúdiómikrofon kit Lolli nagymembrános-, és kismembrános kapszulákkal 367 529 466 762

sztereó szetben

V1 Pencil Condenser Kit V1 kismembrános stúdiómikrofon kit 123 182 156 441

FET erősítős, transzformátor-kimenetű kismembrános kondenzátormikrofon

négyféle 22 mm-es kapszulával (omni, cardioid, wide cardioid, hipercardioid) 

tartozék a VSSM rugós mikrofonkengyel és fatok a mikrofon számára

328 V1 kismembrános stúdiómikrofon sztereó szetben 246 615 313 201

VLSM Large Shockmount precíziós, rugós felfüggesztésű mikrofonkengyel V123 és V13 mikrofonhoz 31 000 39 370

VSSM  Small Shockmount precíziós, rugós felfüggesztésű mikrofonkengyel 22 mm átmérőjű mikrofonhoz 18 000 22 860

V34C Lolli capsule – cserélhető, kapcsolható karakterisztikás (fatokban) 112 000 142 240

34 mm átmérőjű dupla membrános, kapcsolható omni / vese / széles-vese karakterisztikás kapszula


