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u Transdutor dinâmico

u Microfone de mão unidireccional

u Grande inteligibilidade de voz

u Superfície anti-deslizante

u Acabamento moderno não reflector em cinzento
escuro

O microfone de mão unidireccional fornece
inteligibilidade de voz de alta qualidade a um preço
baixo, sendo totalmente compatível com outros
equipamentos de som. Baseia-se num elemento de
transdutor dinâmico instalado numa caixa robusta com
protecção contra vento e rajadas (pops). O microfone
tem uma directividade cardióide excelente, reduzindo
em muito o feedback acústico.
O microfone destina-se a ser utilizado em sistemas de
chamada e de reforço do som como centros de lazer,
auditórios e lojas.

Funções

O microfone LBB 9099/10 está equipado com um
botão deslizante de ligar/desligar com contactos com
separação galvânica e contactos para controlo remoto,
se necessário. Esta funcionalidade pode ser utilizada
para desligar automaticamente a música ambiente
ou/e ligar tons de atenção aos anúncios quando o
microfone é activado.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE



Planeamento

Dimensões em mm incluindo o suporte mural (1)

Esquema do circuito

Frequência de resposta

Diagrama polar (medido com o ruído rosa)

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Microfone de mão unidireccional LBB 9099/10

1 Suporte de montagem mural

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Tipo De mão

Diagrama polar Unidireccional

Gama de frequências 100 Hz a 13 kHz

Sensibilidade 2 mV/Pa ±4 dB

Impedância nominal de
saída

600 Ohm

* Dados de desempenho técnico de acordo com
CEI 60268-4

Especificações mecânicas

Dimensões (C x P) 221 x 53 mm (8,7 x 2,09 pol.)

Peso 420 g (0,93 lb)

Cor Cinzento escuro

Interruptor Ligar/desligar com contacto para
controlo remoto

Comprimento de cabo 0,5 m (19,7 pol.) em espiral
1,2 m (47,2 pol.) quando esticado

Conector DIN 180° de 5 pólos (bloqueável)
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Aspectos ambientais

Temperatura de
funcionamento

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95%

Como encomendar

LBB 9099/10 Microfone de mão unidireccional
Microfone de mão dinâmico, unidireccional,
acabamento em cinzento escuro, interruptor para
ligar/desligar com contacto remoto, cabo em espiral
de 0,5 m (1,6 pés) com conector DIN bloqueável com
5 pinos, fornecido com suporte de montagem em
parede.
N.º de encomenda LBB9099/10

Acessórios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cabo
para separação galvânica
N.º de encomenda LBC1102/02
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