
#14

AE4100, AE6100

AE3300, AE5400

mikrofony artist elite®( PC 304-MC 220)

KONDENZÁTOROVÉ MIKROFONY PRO ZPĚV

AE5400 Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• čistý zvuk, který je vyžadován těmi nejnáročnějšími

interprety
• klasická kondenzátorová konstrukce s širokou

membránou
• skvěle provedená odpružená montáž zajišťuje

minimální hluk při manipulaci a tichý provoz
• výborná ochrana proti explosivním hláskám a sykavkám

bez dalších kompromisů v oblasti vrchního akustického
spektra

• robustní design garantující spolehlivost při koncertním
využití

• zabudovaný přepínač pro basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

AE3300 Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• zdůrazňující detaily, brilantně čistý a nezabarvený zvuk
• skvěle definovaná směrová charakteristika umožňující

výrazné omezení nežádoucích zvuků
• dobře provedená odpružená montáž zajišťuje minimální

hluk při manipulaci a tichý provoz
• výborná ochrana proti explosivním hláskám a sykavkám

bez dalších kompromisů v oblasti vrchního akustického
spektra

• robustní design garantující spolehlivost při koncertním
využití

• zabudovaný přepínač pro basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

DYNAMICKÉ MIKROFONY PRO ZPĚV

AE6100 Hyperkardioidní dynamický mikrofon
• skvělý zvuk, minimální problémy s přeslechy z

monitorů
• vysoká citlivost, dobrý přenos zvuků s rychlými náběhy

zajišťující výbornou srozumitelnost
• maximální ochrana proti zpětné vazbě
• skvěle provedená odpružená montáž pro minimální

hluk při manipulaci
• mimořádná ochrana proti explosivním hláskám
• robustní, odolná konstrukce  – určen pro koncertní

využití

AE4100 Kardioidní dynamický mikrofon
• agresivní zvuk, který zní při smíchání s ostatními zvuky

vždy vpředu
• optimální pro pódiové využití se skvělým potlačením

nežádoucích přeslechů
• skvěle provedená odpružená montáž pro minimální

hluk při manipulaci
• mimořádná ochrana proti explosivním hláskám
• robustní, odolná konstrukce  – určen pro koncertní

využití

AE5400:  stejný prvek širokopás-
mové membrány, jaký se
využívá u AT4050.

AE3300:  stejný prvek jako u
legendárního modelu
AT4033.

Technická data AE5400 AE3300 AE6100 AE4100
Systém Kondenzátorový-externě polarizovaný Kondenzátorový-elektretový Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 20-20000 Hz 30-18000 Hz 60-15000 Hz 90-18000 Hz
Citlivost (nezatížený vstup) –40 dB (10.0 mV) –42 dB (7.9 mV) –55 dB (1.7 mV) –55 dB (1.7 mV)
Impedance 150 Ω 150 Ω 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň akust. tlaku 147 dB SPL 147 dB SPL
1 kHz při 1% T.H.D. 157 dB SPL, s 10 dB pad 157 dB SPL, s 10 dB pad
Odstup: signál/šum* 80 dB 75 dB
Dynamický rozsah  (1 kHz) 133 dB 128 dB
Šumový ekvivalent 14 dB SPL 19 dB SPL
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 11-52 V DC, 4 mA 11-52 V DC, 3 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 330 g 300 g 310 g 310 g

Rozměry 179 mm délka; 179 mm délka; 177 mm délka; 177 mm délka;
50 mm průměr 50 mm průměr 48 mm průměr 48 mm průměr

Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM

Dodávané příslušenství AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™;
držák na stojan; držák na stojan; držák na stojan; držák na stojan; 
ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro

1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
*Charakteristický, A-weighted
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#15

AE5100

AE2500

AE3000

mikrofony artist elite®( PC 304-MC 220)

AE2500
Dvousystémový kardioidní mikrofon
• revoluční, dvousystémový design – první svého

druhu – jedná se o průkopnický přístup v
konstrukci elektroakustických převodníků

• dva systémy (kondenzátorový a dynamický) jsou
zabudovány ve společné kapsli

• dynamický systém zajišťuje agresivní náběh
pedálu (basový buben), zatímco kondenzátorový
systém přenáší barevné nuance korpusu

• oba systémy jsou dokonale fázově vyladěné –
toho nelze se dvěma samostatnými mikrofony
dosáhnout

• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB
• dvojitě stíněný, osmižílový kabel 5 m, na

mikrofonu 5pinový konektor XLFR, dva 3pinové
výstupní konektory XLRM

AE3000
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• vvýborný pro aplikace s vyšší hladinou

akustického tlaku (kytarové aparáty, bicí nástroje)
• širokomembránová mikrofonní vložka v

kombinaci se speciální konstrukcí ochranné
mřížky zajišťuje extrémně detailní zvuk

• speciální design mřížky umožňuje zajištění
optimální pozice vzhledem ke zdroji zvuku

• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

AE5100
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• nekompromisní kvalita zvuku pro overheady,

perkuse, akustické kytary, smyčce a další
akustické nástroje

• širokomembránová mikrofonní vložka zajišťuje
věrný, nezabarvený a extrémně přirozený přenos
zvuku

• konstrukční provedení s úzkým profilem
umožňuje umístění mikrofonu, které je u klasicky
konstruovaných širokomembránových modelů
nemožné

• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

Technická data AE2500 AE3000 AE5100
Systém Kondenzátorový, dynamický Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Kardioida 
Frekvenční rozsah Dynamický : 30-10000 Hz 20-20000 Hz 20-20000 Hz

Kondenzátorový : 20-17000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) Dynamický : –54 dB (1.9 mV) –43 dB (7 mV) –36 dB (15.8 mV)

Kondenzátorový : –51 dB (2.8 mV)
Impedance Dynamický : 600 Ω

Kondenzátorový : 100 Ω 100 Ω 150 Ω
Max. úroveň akust. tlaku Kondenzátorový : 148 dB SPL 148 dB SPL 148 dB SPL
1 kHz,T.H.D. 1% 158 dB SPL, s 10 dB pad 158 dB SPL, s 10 dB pad 158 dB SPL, s 10 dB pad 
Odstup: signál/šum (1 kHz, 1 Pa) Kondenzátorový : 70 dB 83 dB 83 dB
Dynamický rozsah (1 kHz) Kondenzátorový : 124 dB 137 dB 137 dB
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3 mA 11-52 V DC, 3 mA 11-52 V DC, 3.2 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 390 g 170 g 143 g 
Rozměry 165 mm délka 115.5 mm délka 148.5 mm délka 

55 mm průměr 48 mm průměr 26 mm průměr
Výstupní konektor Integrovaný 5-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM 
Dodávané příslušenství Ochranné pouzdro; kabel; Ochranné pouzdro; Ochranné pouzdro;

držák AT8471 držák AT8471 držák AT8471;
windscreen AT8136

1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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