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Mikrofon AT897 jest przeznaczony do rejestracji dźwięku w terenie przy
produkcjach filmowych/telewizyjnych i wideo, przy profesjonalnym nagrywaniu i
podczas transmisji. Mikrofon jest mocowany na kamerze DV, nie dodając jej
zauważalnego ciężaru i nie wchodząc w kadr nawet w przypadku kamer
kompaktowych. Ten krótki shotgun, zasilany fantomowo lub z baterii,
przechwytuje dźwięk z wyjątkowo odległych miejsc dzięki wąskiemu kątowi
pracy związanemu z charakterystyką liniowo-gradientową. Zapewnia miękkie,
naturalne brzmienie dźwięków z osi mikrofonu oraz bezbłędne odrzucanie
dźwięków spoza osi, tj. docierających z boku i z tyłu.
Przechwytywanie dźwięku z wyjątkowo odległych miejsc dzięki wąskiemu
kątowi akceptacji związanemu z charakterystyką liniowo-gradientową
Miękkie, naturalne brzmienie dźwięków z osi mikrofonu
Wysokie tłumienie dźwięków spoza osi, tj. docierających z boku i z tyłu
Dwie uniwersalne możliwości zasilania: fantomowo oraz z wewnętrznej
baterii typu AA
Przełączany filtr dolnozaporowy poprawia jakość dialogów i zmniejsza
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przechwytywanie niepożądanych niskich dźwięków
Lekka, wytrzymała konstrukcja tylko nieznacznie obciąża kamerę
Zintegrowane 3-pinowe złącze wyjścia typu XLRM
W zestawie osłona przeciwwietrzna oraz przejściówka do statywu
mikrofonowego

Specyfikacja:
Przetwornik: Stale spolaryzowany, pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa: Liniowo-gradientowa
Pasmo przenoszenia: 20-20,000 Hz
Filtr dolnozaporowy: 80 Hz, 12 dB na oktawę
Czułość w polu swobodnym: Zasilanie fantomowe – 40 dB (10.0 mV) Bateria – 41 dB (8.9 mV)
Impedancja: Zasilanie fantomowe 200 Ohm - Bateria 300 Ohm
Maks poziom dźwięku na wejściu: Zasilanie fantomowe 129 dB SPL Bateria 115 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.
Zakres dynamiki (typowy): Zasilanie fantomowe 112 dB Bateria 98 dB,
Stosunek sygnału do szumu (S/N): 77 dB, 1 kHz przy 1 Pa*
Przełącznik: Wł. bez modyfikacji, Wł. z filtrem (przycisk zwolniony)
Typ baterii: 1,5 V typu AA/UM3 - Prąd baterii: Zazwyczaj 0,4 mA - Czas
pracy na baterii: 1200 godzin (bateria alkaliczna)
Zasilanie fantomowe (wymagania): 11-52V DC, 2 mA (typowo)
Waga (bez akcesoriów): 145 g
Wymiary: 279.0 mm (długość), 21.0 mm (średnica)
Złącze wyjściowe: Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM
Akcesoria w zestawie: AT8405 – uchwyt do statywów z gwintem 5/8”-27;
AT8134 osłona przeciwwietrzna; bateria; gwintowany adapter z 5/8”-27 na
3/8”-16; futerał ochronny; dwa pierścienie typu O
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