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Nowa seria mikrofonów ND jest następczynią słynnej serii N/DYM i rozszerza ona
linię wcześniej proponowanych produktów oferując obecnie cztery mikrofony
wokalowe oraz cztery mikrofony instrumentalne, które są przeznaczone do
użycia na scenie oraz w studiu nagrań.
Każdy model z serii ND jest wyposażony w rozwiązania, które są unikatowe zarówno w produktach
z tego pułapu cenowego, jak również w danym zastosowaniu. Wszystkie one oferują znakomitą
jakość dźwięku, kontrolę nad akustyką, jak też wyjątkową wytrzymałość. Sercem nowych modeli
dynamicznych jest zaprojektowana od nowa kapsuła z dużą membraną, która przenosi technologię
z oryginalnej kapsuły N/Dym na zupełnie nowy poziom właściwości brzmieniowych. Wokaliści mogą
wybrać określony model z serii ND w celu uzyskania optymalnego dla siebie brzmienia, właściwego
zarówno do stylu śpiewania, jak też wielkości sceny. Inżynierowie dźwięku oraz muzycy skorzystają
z jego łatwej konfiguracji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mechanicznym, które pozwalają skutecznie podjąć typowe wyzwania związane z właściwym pozycjonowaniem mikrofonu.

Seria ND: Twój dźwięk zaczyna się tutaj
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Dynamiczny Kardioidalny

M ikrofon wokalowy

ND76

ND76S
Z wyłącznikiem on/off w celu wyciszenia
dźwięku z poziomu mikrofonu

ND76
Zestrojony tak, aby wokale były wyraźnie słyszalne, nawet w bardzo
złożonym miksie.
Doskonała, wszechstronna charakterystyka dobrana pod kątem wokalu
Żywa, wyraźna i zrównoważona
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewnia bogatą i szczegółową charakterystykę częstotliwościową
Element antywstrząsowy minimalizujący zakłócenia wynikające
z operowania mikrofonem
Stuki i dudnienia z dolnego pasma nie będą przekazywane do systemu PA
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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ŻYWY, CZYSTY
I ZRÓWNOWAŻONY
DŹWIĘK WOKALU
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Dynamiczny Superkardioidalny

M ikrofon wokalowy

ND86

ND86
Produkuje wyraźne, wyrównane i szczegółowe brzmienie wokalu
i jest szczególnie efektywny w dużych obiektach koncertowych
oraz arenach.
Doskonała kontrola akustyki nawet w największych obiektach
Ograniczenie niskich dźwięków obecnych w pomieszczeniu dzięki obecności
filtra górnoprzepustowego oraz odpowiedniemu wzmocnieniu i tłumieniu poszczególnych zakresów wysokich-średnich częstotliwości w celu wyróżnienia
wokalu z dźwięków otoczenia
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewnia bogatą i szczegółową charakterystykę częstotliwościową
Element antywstrząsowy minimalizujący zakłócenia wynikające
z operowania mikrofonem
Stuki i dudnienia z dolnego pasma nie będą przekazywane do systemu PA
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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Wyraźne, wyrównane
oraz szczegółowe
brzmienie wokalu
7

Dynamiczny Superkardioidalny

M ikrofon wokalowy

ND96

ND96
Doskonała kontrola akustyki na bardzo głośnych scenach: wyjątkowo
wysoki poziom wzmocnienia sygnału przed pojawieniem się sprzężenia zwrotnego.
Wysuń wokale na przód miksu
Właściwości akustyczne i strukturalne pozwalają na wysunięcie sygnału
wokalu w warunkach niezwykle dużej głośności otoczenia bez ryzyka
sprzężeń zwrotnych
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewnia bogatą i pełną szczegółów charakterystykę częstotliwościową
Przełącznik podkreślający pasmo prezencji wokalu
Przełączalny układ filtra prezencji wokalu ogranicza pewne zakresy częstotliwości z dolnego środka i równocześnie podkreśla kluczowe dla wokalu
pasmo prezencji w zakresie górnego środka w celu uzyskania bardziej
przebijającego się wokalu i przesuwając go wyżej w strukturze miksu.
Element antywstrząsowy minimalizujący zakłócenia wynikające
z operowania mikrofonem
Stuki i dudnienia z dolnego pasma nie będą przekazywane do systemu PA
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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Wysuwa wokale
na przód miksu na
głośnych scenach
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TWÓJ
DŹWIĘK
ZACZYNA
SIĘ TUTAJ
Ręczne mikrofony wokalowe
Wokal główny i chórki
Kardioidalna charakterystyka kierunkowości

ND76

ND76S

l

l

Superkardioidalna charakterystyka
kierunkowości

ND86

l

ND96

l

Z ekstremalnie wysokim poziomem wzmocnienia przed pojawieniem się sprzężenia
zwrotnego

Mikrofony instrumentalne
Instrumenty

ND44

ND46

ND66

Chóry (para stereo overhead)

l

Chóry (rozmieszczenie w schemacie)

l

Studio, instrumenty akustyczne

l

l

l

l

Orkiestra (w odległości lub blisko)
Instrumenty dęte blaszane i drewniane

l
l
l

Gitara akustyczna

l

Mandolina

l

Cymbały

l

Skrzypce, altówka, wiolonczela

l

Kontrabas akustyczny
Wzmacniacz gitarowy

l
l

l

l

l

Wzmacniacz basowy

l

Leslie (góra)

l

Leslie (dolny rotor)

l

Fortepian akustyczny

l
l
l
l

Bęben basowy

l

Werbel

l

l

l

Tom-tomy

l

l

l

Kocioł podłogowy (Floor tom)

l

l

l

Hi-hat

l

Zestaw perkusyjny (overhead)

l

Conga

l

l

l

Timbale

l

l

l

Talerze perkusyjne
Instrumenty perkusyjne

ND68

l
l

l

l

SERIA
MIKROFONY

Dynamiczny Kardioidalny (wąski)

M ikrofon instrumentalny

ND44

ND44
Lekki mikrofon dynamiczny – idealny do współpracy z tom-tomami,
werblami oraz kolumnami gitarowymi. Innowacyjny uchwyt montażowy
zapewnia szybkie i bezpieczne umieszczenie mikrofonu na obręczy
bębna.
Doskonała kontrola akustyki
Z agresywnym i dynamicznym dźwiękiem
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewnia bogatą i pełną szczegółów charakterystykę częstotliwościową
Łatwe umieszczenie mikrofonu dzięki niskoprofilowej pochylanej główce
Niewielkie wymiary oraz dwa punkty pochylania rozwiązują praktycznie
wszystkie problemy z pozycjonowaniem mikrofonu
Uchwyt DRC-2 na obręcz bębna z łatwym w użyciu rozwiązaniem
z pierścieniem na palec
Materiał uchwytu jest elastyczny i sprężysty, a wygodny w użyciu pierścień na
palec pozwala łatwo zamontować uchwyt na obręczy, zapewniając pewne
trzymanie i łatwość jego przesuwania
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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Bogaty,
solidny
i pełen
szczegółów
dźwięk
instrumentu
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Dynamiczny Superkardioidalny

M ikrofon instrumentalny

ND46

ND46
Duży mikrofon dynamiczny zaprojektowany do omikrofonowania
perkusji oraz różnych innych instrumentów, z rozwiązaniem precyzyjnego pozycjonowania dzięki obecności unikatowego mechanizmu
blokowania pochylenia. Pozwala uzyskać doskonałe wyniki w aplikacjach związanych z odbiorem najniższych częstotliwości.
Doskonała izolacja akustyczna
Z żywym i dobrze zbalansowanym brzmieniem
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewniająca bogatą i szczegółową charakterystykę częstotliwościową
Łatwe pozycjonowanie mikrofonu z blokowaną pochylaną główką
Uzyskanie idealnej pozycji mikrofonu w praktycznie każdej sytuacji przez
wciśnięcie przycisku blokady, pochylenie główki pod właściwym kątem,
a następnie zwolnienie przycisku blokady
Element antywstrząsowy minimalizujący zakłócenia wynikające
z operowania mikrofonem
Stuki i dudnienia z dolnego pasma nie będą przekazywane do systemu PA
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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Wyrównane,
kontrolowane
brzmienie,
z żywym środkiem
i szczegółami
w górnym paśmie
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Pojemnościowy Kardioidalny

M ikrofon instrumentalny

ND66

ND66
Uniwersalny małomembranowy mikrofon pojemnościowy z blokowaną
pochylaną główką. Idealny do zastosowania jako overhead zestawu
perkusyjnego, bliskiego omikrofonowania bębnów, hi-hatu, gitary
akustycznej oraz fortepianu.
Najwyższej jakości wkładka pojemnościowa z małą membraną
Element pojemnościowy typu self-biased żywo reaguje na źródła dźwięku,
które potrzebują mikrofonu znakomicie odzwierciedlającego ich złożoną
charakterystykę transjentową
Czyste, świeże i pełne brzmienie konstrukcji pojemnościowej
Przechwytywanie wszystkich szczegółów instrumentów perkusyjnych
i strunowych
Łatwe pozycjonowanie mikrofonu z blokowaną pochylaną główką
Uzyskanie idealnej pozycji mikrofonu w praktycznie każdej sytuacji przez
wciśnięcie przycisku blokady, pochylenie główki pod właściwym kątem,
a następnie zwolnienie przycisku blokady
Tłumiki sygnału z wyborem pozycji -10 dB oraz -20 dB
Zapewniają niezbędne ograniczenie wzmocnienia w celu uniknięcia przeciążenia elementu mikrofonowego
Wybór filtra górnoprzepustowego 75 Hz lub 150 Hz
Przełączalne częstotliwości filtra HPF pozwalają na optymalny wybór zakresu pasma w celu wyeliminowania ze ścieżki sygnału kłopotliwych niskich częstotliwości
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mikrofon
pojemnościowY
O CzystYM, żywYM
i pełnYM DETALI
brzmieniU
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Dynamiczny Superkardioidalny

M ikrofon b ę b na b asowe g o

ND68

ND68
Zestrojony w celu uzyskania potężnego brzmienia bębna basowego
z brakiem lub niewielkim udziałem dodatkowej korekcji barwy.
Znakomicie sprawdza się też we współpracy z innymi instrumentami
basowymi.
Doskonała izolacja akustyczna
Z głębokim dolnym pasmem i precyzją w górnym zakresie
Wielkomembranowa kapsuła dynamiczna
Zapewniająca szeroką i szczegółową charakterystykę częstotliwościową
Możliwość odbioru ekstremalnie wysokiego poziomu ciśnienia
akustycznego (SPL)
Umożliwia bliskie omikrofonowanie i odbiór fal dźwiękowych o dużej energii
oraz transjentów z wysokimi poziomami SPL sięgającymi 144 dB
Cewka zapobiegająca obecności przydźwięków sieci energetycznej
Możliwość korzystania z mikrofonu w dużej bliskości zestawów głośnikowych
oraz racków ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne
Grill Memraflex odporny na wgniecenia
Wytrzymałe grille z mocno splecionej siatki odporne na niezwykle nieostrożne
traktowanie
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Rozszerzona w dół
charakterystyka
częstotliwościowa
oraz odbiór wysokich
poziomów SPL
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Dystrybucja w Polsce: AUDIO PLUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki
tel.: +48 22 7321600, fax: +48 22 7321610
email: audioplus@audioplus.pl, www.audioplus.pl
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