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AKG Podcaster Essentials Kit - Zestaw do nagrywania

AKG PODCASTER ESSENTIALS - Zestaw dla twórców i producentów
muzyki, treści multimedialnych i podcasterów

Zestaw składa się z uwielbianych na rynku zamkniętych, składanych
słuchawek AKG K371 oraz przełomowego, wielokapsułowego mikrofonu USB
z interfejsem audio AKG LYRA.

Zestaw składa się z:
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słuchawek AKG K371
mikrofonu pojemnościowego USB AKG Lyra
kabla do mikrofonu USB-C
prostego kabla słuchawkowego 1,2 m
prostego kabla słuchawkowego 3 m
zwijanego kabla słuchawkowego 3 m
adaptera słuchawkowego 3,5 mm / 6,5 mm
podwójnego adaptera słuchawkowego
oprogramowania Abelton 10 Live Lite
bezpłatnego kursu nagrywania Berklee Online
pokrowca na słuchawki

AKG Lyra to wielokapsułowy mikrofon USB o jakości Ultra-HD. Jego studyjny rodowód jest
dziedzictwem 70 lat dorobku firmy AKG na rynku mikrofonów światowej klasy. Jest idealny - do
rejestracji, streamingu profesjonalnych podcastów na żywo, do nagrań muzyki, instrumentów i
wokali, wideokonferencji czy po prostu na YouTube - dzięki doskonałemu dźwiękowi, czterem
zoptymalizowanym trybom pracy i intuicyjnej regulacji.

To narzędzie USB typu plug-and-play do komputerów PC / Mac i do mobilnych urządzeń z iOS i
Androidem. Nowoczesne, modernistyczne wzornictwo przyciąga uwagę vintage'owym
charakterem, inspiruje i pobudza do twórczego działania przy biurku, w studiu i w plenerze.

AKG Lyra w pakiecie wraz z programem do nagrywania Ableton jest najlepszym
mikrofonem dla współczesnych twórców treści multimedialnych.

AKG Lyra skrywa w sobie zaawansowane komponenty dzięki którym zapewnia
jakość Ultra HD, 4K, i przetwarzanie 24-bit / 192 kHz. Innowacyjna konstrukcja i
wbudowany antywibracyjny system minimalizuje niepożądane trzaski i hałas np.
przy dotykaniu mikrofonu.

Nowy AKG Lyra posiada wbudowane wyjście słuchawkowe, zapewnia brak
opóźnień odsłuchu oraz pełną kontrolę głośności, poziomu sygnału z mikrofonu i
wyciszenia.

Mikrofon standardowo montowany jest na załączonej podstawce nablatowej ale
mikrofon ten można zamontować na standardowym i przegubowym statywie
mikrofonowym.
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AKG K371

Słuchawki skierowane są do najbardziej wymagających. Ważą jedynie 255
gramów, są wokółuszną, zamkniętą konstrukcją z doskonałą izolacją oraz
owalnymi nausznicami z gąbek doskonale dopasowujących się do ucha.
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