
netto brutto

MPM-1000 Mikrofon pojemnościowy, membrana 18mm, charakterystyka kardioidalna,

w zestawie uchwyt elastyczny, osłona przeciwwietrzna, statyw trójnóg oraz

kabel XLR

195 240

netto brutto

M4U

Nowość !!!

Elektretowy mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kardioidalna,

włącznik do użytku z komputerem osobistym, adapter USB z wyjściem

słuchawkowym, w zestawie stojak na biurko, kable mikrofonowy i USB

159 195

Umpire

Nowość !!!

Biurkowy mikrofon pojemnościowy USB o charakterystyce kardioidalnej,

kapsuła back-elektretowa 14mm, kompatybilny PC/ Mac, szybki konwerter

AD 16-bitów/ 48kHz, tłumik 10dB, zintegrowany pop-filtr oraz uchwyt

elastyczny, kabel USB, waga 400g

234 288

Pod Pack 1 Zestaw mikrofon pojemnościowy USB o charakterystyce kardioidalnej oraz

profesjonalny uchwyt radiowy do mikrofonów, ramię sprężynowe, zasięg 40-

70cm, możliwość montażu do stołu lub nad lektorem, kabel USB

234 288

MPM-1000U Mikrofon pojemnościowy USB, kapsuła back-elektretowa 14mm,

charakterystyka kardioidalna, kompatybilny PC/ Mac, szybki konwerter AD

16-bitów/ 48kHz, w zestawie uchwyt sztywny, kabel USB

234 288

MPM-2000U Mikrofon pojemnościowy USB, kapsuła back-elektretowa 16mm,

charakterystyka kardioidalna, kompatybilny PC/ Mac, szybki konwerter AD

16-bitów/ 48kHz, w zestawie uchwyt elastyczny, kabel USB oraz walizka

350 430

MPM-4000U Mikrofon pojemnościowy USB do podcastów, kapsuła back-elektretowa

14mm, charakterystyka kardioidalna, kompatybilny PC/ Mac/ Android/ iOS,

regulacja Mix Gain i Mute, konwerter AD 24-bity/48kHz, w zestawie stojak

Tripod, uchwyt mikrofonowy, kabel USB

350 430

AVS

Nowość !!!

Audio-video streamer, kamera full HD [kompresja H.264], wbudowany

mikrofon pojemnościowy, funkcja mute z regulacją wzmocnienia,

pierścieniowa lampa LED z 2 filtrami, złącze USB-C, Hub USB,

wzmacniacz słuchawkowy z regulacją

553 680

[ Mega Promocja -30% !!! - standardowa cena 970 zł ]

Turret

Nowość !!!

System transmisji video streaming oraz podcast, kamera full HD

[kompresja H.264], mikrofon pojemnościowy USB z popfiltrem, funkcją

mute z regulacją wzmocnienia, pierścieniowa lampa LED z filtrami,

wzmacniacz słuchawkowy z regulacją, solidny statyw

1 056 1 299

[ Mega Promocja -30% !!! - standardowa cena 1.850 zł ]
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Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych

oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

USB/ PODCAST

STUDIO - Mikrofony
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netto brutto

Sound Shield 

Compact

Kieszonkowa Kabina Wokalowa, eliminuje nagranie niepożądanej akustyki

pomieszczenia, montaż na statywie mikrofonowym, profesjonalna pianka

akustyczna o dużej gęstości, 2 zakrzywione metalowe panele

271 333

Sound Shield Kieszonkowa Kabina Wokalowa, redukuje hałas otoczenia, 5

perforowanych metalowych paneli o wysokiej jakości [3 stacjonarne, 2

składane], mocowanie na stole lub do statywu mikrofonowego,

profesjonalna pianka wygłuszająca EVA

541 666

STUDIO - Przenośne Panele Akustyczne
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