
EM-362-AS
Micro đeo cổ

Nói lời tạm biệt với nhiễu nền 
không cần thiết trong khi cầu nguyện



 EM-362-AS
Nguồn điện 3 V DC (pin 2 x AAA) hoặc nguồn Phantom: 9 ~ 52V
Loại Micro Điện dung
Hướng tính Cardioid
Trở kháng 600 Ω, cân bằng
Độ nhạy -35 dB ± 3 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)
Đáp tuyến tần số 60 Hz ~ 20 kHz 
Cổng kết nối Giắc 6 ly cân bằng chữ L, 200 mm
Độ dài dây cáp 7 m
Nhiệt độ hoạt động 0 °C ~ 40 °C

Vật liệu 
Vỏ hộp đựng pin, nút bấm,  micro: nhựa ABS, màu đen
Trục bẻ linh hoạt: hợp kim đồng, sơn màu đen
Dây vòng cổ: cao su chắn dây thép, sơn màu đen

Kích thước (CxR) 260 x 135 mm
Khối lượng 190 g (không bao gồm pin)

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

EM-362-AS là Micro đeo ở cổ được thiết kế đặc 
biệt để sử dụng trong nhà thờ Hồi giáo (Imam) khi 
cầu nguyện. Micro được thiết kế treo ở phía trước 
miệng của người nói, giúp tối ưu hóa việc thu phát 
giọng nói và đồng thời tránh các tác động của cơ 
thể khi cầu nguyện tạo ra tiếng ồn không cần thiết. 
 
Dễ dàng định vị Micro theo ý muốn với trục bẻ linh 
hoạt. Độ nhạy cao và dải đáp tuyến tần số rộng 
đảm bảo âm thanh rõ ràng, trung thực cho dù 
người dùng đang đứng hoặc quỳ để cầu nguyện. 
Micro có 2 tùy chọn hoạt động với pin 2 x “AAA” 
hoặc nguồn phantom. Có công tắc BẬT / TẮT cho 
phép người dùng bật và tắt micro khi cần thiết.

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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Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 01-2021.


