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mikrofony midnight blues®( PC 323-MC 220 )

Mikrofony Midnight Blues mají celokovovou konstrukci s příjemným
matně hlazeným povrchem, který rovněž omezuje manipulační hluk.
Zapuštěné vypínače na všech dynamických modelech výborně
esteticky zapadají do celkového profilu. Přenos hlasitých zvuků probíhá
bez zkreslení, ať už se jedná o vokály či nástroje a i ty nejjemnější detaily
znějí čistě a věrně.

DYNAMICKÉ MIKROFONY
MB1k

Dynamický zpěvový mikrofon s velkou citlivostí
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro

vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů
MB1k/c

Mikrofon MB1k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

MB2k
Dynamický nástrojový mikrofon
• pro elektrické i akustické nástroje za atraktivní cenu
• optimální frekvenční průběh pro reprodukci nástrojů
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro

vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů

MB2k/c
Mikrofon MB2k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

MB3k
Dynamický zpěvový mikrofon s rozšířenou
frekvenční charakteristikou
• širší frekvenční průběh pro optimální reprodukci zpěvu
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro

vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů
• odpružené provedení omezující manipulační hluk

MB3k/c
Mikrofon MB3k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

KARDIOIDNÍ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON

MB4k
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• kvalitní kondenzátorový mikrofon za atraktivní cenu
• elektretová technologie pro studiové využití na vokály i

nástroje
• rozšířená frekvenční charekteristika
• otřesuvzdorná úprava omezující hluk při manipulaci
• napájení Phantom 11-52 V DC / 2 mA nebo 

baterie AA 1,5 V
• včetně držáku AT8405a

MB4k/c
Mikrofon MB4k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

Technická data MB1k MB2k MB3k MB4k
Systém Dynamický, neodymiový Dynamický, neodymiový Dynamický, neodymiový Pevný náboj na zadní desce

kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Jednosměrový Jednosměrový Jednosměrový Kardioida
Frekvenční rozsah 80-12000 Hz 60-14000 Hz 60-14000 Hz 80-20000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 53 dB (2.2 mV) re 1V při  1 Pa* – 54 dB (1.9 mV) re 1V při  1 Pa* – 54 dB (1.9 mV) re 1V při  1 Pa* – 53 dB (2.2 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance 600 Ω 600 Ω 600 Ω (phantom/baterie) 200/250 Ω
Vypínač MagnaLock™ MagnaLock™ MagnaLock™ Ano
Max. úroveň akust. tlaku – – – 137 dB SPL / 125 dB SPL**
(Phantom/baterie)
Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Dynamický rozsah (charakter.) – – – 113 dB  / 101 dB**
(Phantom/baterie)
Napájení Phantom  11-52 DC, 2mA char.
Baterie / Odběr / Životnost – – – 1.5V AA/UM / 30,4 mA/1200 h char.
Hmotnost (bez příslušenství) 337 g 337 g 343 g 182 g
Rozměry Délka : 192 mm 183.6 mm 192 mm 205.7 mm
Průměr hlavy : 55,6 mm 41.4 mm 53.8 mm 41,7 mm
Výstupní konektor (integrovaný) 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM
Dodávané příslušenství držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8405a, baterie;  

kabel 4,5 m (jen MB1k/c); ochranné pouzdro; ochranné pouzdro; ochranné pouzdro; 
redukce  AT8422 redukce  AT8422; redukce  AT8422; redukce  AT8422;

kabel 4,5 m (jen MB2k/c) kabel 4,5 m (jen MB3k/c) kabel 4,5 m (jen MB4k/c)
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL  **1 kHz při 1% T.H.D.
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MB/Dk5 Souprava 5 mikrofonů Midnight Blues pro 
bicí nástroje
Souprava MB/Dk5 obsahuje výběr pěti 
základních mikrofonů konstruovaných speciálně 
pro bicí nástroje. Čtyři mikrofony pro malý 
buben/tomy a jeden MB6k pro velký buben s
nízkoprofilovým designem budí minimální 
pozornost a umožňují univerzální umístění na bicí 
soupravě. K sadě patří také čtyři držáky AT8665
pro připevnění na ráfek a kvalitní přepravní kufřík.

MB/Dk7 Souprava 7 mikrofonů Midnight Blues pro bicí
nástroje
Prvotřídní studiové provedení.
Rozšířená souprava MB/Dk7 obsahuje oproti MB/Dk5
navíc dva kardioidní kondenzátorové mikrofony MB4k,
které se hodí ideálně pro snímání overheadů.

MB5k Kardioidní dynamický mikrofon pro malý
buben/tomy 
Je určen pro malý buben, tomy a další nástroje 
s velkou dynamikou. Dynamická konstrukce 
MB5k má kardioidní směrovou charakteristiku, 
což vede k maximálnímu potlačení zvuků mimo 
mikrofonní osu, a tím i velké odolnosti vůči 
zpětné vazbě. Tento mikrofon s frekvenčním 
rozsahem 100-12000 Hz je zkonstruován tak, aby dobře
přenášel rychlé náběhové hrany a byl schopen zpracovat
vysoké akustické tlaky. 
• speciálně konstruovaný pro využití na malý buben a tomy
• celokovová odolná konstrukce
• nízkoprofilový design
• integrovaný, nastavitelný držák na stojan
• kardioidní charakteristika potlačuje zvuky ze stran a ze

zadních směrů na minimum, čímž se zlepšuje odstup
snímaného objektu od ostatních zvuků

MB6k Kardioidní dynamický mikrofon na velký buben
Kardioidní mikrofon MB6k s frekvenčním rozsahem 
60-12000 Hz má velmi přirozený přenos vysokých hladin
akustického tlaku a zaručuje tak skvělé výsledky při použití
na velký buben a na basové kotle.
• speciálně konstruovaný pro využití na velký buben
• robustní, celokovové provedení
• nízkoprofilový design zjednodušuje volbu umístění
• integrovaný, nastavitelný držák na stojan
• kardioidní charakteristika potlačuje zvuky ze stran a ze

zadních směrů na minimum, čímž se zlepšuje odstup
snímaného objektu od ostatních zvuků

soupravy mikrofonů pro bicí nástroje
MB Packs™ ( PC 324-MC 220 )

Technická data MB5k MB6k
Systém Dynamický Dynamický

Směrová charakteristika Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 100-12000 Hz 60-12000 Hz

Citlivost (nezatížený výstup)– 58 dB (1.2 mV) re 1V při  1 Pa* – 59 dB (1.1 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance 500 Ω 500 Ω
Hmotnost 324 g 317 g
Rozměry Délka : 113.2 mm 116.5 mm
Průměr hlavy : 41.5 mm 53.5 mm
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
*1 Pascal= 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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