
BOYA BY-M3 

BOYA 

BY-M3 
Mikrofon krawatowy

Instrukcja

2. Montaż mikrofonu na ubraniu 

• Przymocuj mikrofon na ubraniu za pomocą klipsa, około 
20cm od twarzy
1. Zamocuj mikrofon do góry nogami, aby zredukować 
nadmierne szumy spowodowane oddechem i niespójności 
tonalne spowodowane ruchami głowy.
2. Zaleca się używanie przez cały czas piankowej osłony 
przeciwwiatrowej, aby uniknąć szumu wiatru, nawet 
podczas nagrywania w pomieszczeniu. 
3. Uruchom aplikację do nagrywania audio/video. 

20cm 
(Sinches) 
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Instrukcja

Dziękujemy za akup mikrofonu BOYA.  

Boya BY-M3 to mikrofon krawatowy o charakterystyce 
wielokierunkowej dedykowany urządzeniom posiadającym 
gniazdo typu USB-C (system Android, iPad Pro, Mac, PC).  
Przewód ma długość 6 metrów i zakończony jest złączem USB-
C posiadającym certyfikat USB-IF. 

BY-M3 nie wymaga dodatkowego źródła zasilania gdyż 
korzysta z energii pobieranej bezpośrednio z urządzenia. W 
zestawie handlowym znajduje się etui, klips montażowy oraz 
gąbka. 

• WŁAŚCIWOŚCI
• Mikrofon wielokierunkowy 
• kompatybilny z urządzeniami wyposażonymi w 

port USB typu C
• 6 metrowy kabel pozwoli na komfortową pracę
• 16 bits/48KHz jakość dźwięku
• Niski poziom hałasu podczas obsługi

Specyfikacja

Złącze: Type-C (USB-IF certified) 

Czułość -40+/-3dB (OdB=lV/Pa,at lKHz) 

Charakterystyka kierunkowa Dookólny

Sygnał/hałas 76dB or mare 

Bit Rate: 16Bit 

Częstotliwość 48 kHz 

Pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz 

Zasilanie Przez port USB

Długość kabla 6m (19.7') 

Waga 44.Sg (1.57oz) 
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Cl) Złącze USB Type-C 
@ Mikrofon 
@ Klip do ubrania
@ Osłona przeciwwiatrowa
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Uwaga: 

Nie wszystkie aplikacje na Androida obsługują 
zewnętrzny mikrofon USB podczas nagrywania 
wideo, a do korzystania z tej funkcji może być 
konieczne pobranie aplikacji innej firmy.

Skład zestawu: 

Mikrofon krawatowy BY-M3 

Osłona przeciwwietrzna

Klip do ubrania

Rzep

Pokrowiec ochronny 
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Jak użyć  BY-M3 z telefonem/tabletem

1. Podłączenie BY-M3 do urządzenia mobilnego
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www.boya-mic.com 

SHENZHEN JIAVZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD. 

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned 

by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd. 
COPY RIGHT 2010-2020 
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TEL: 400 6131096 

Email: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com/ www.jiayz.com 
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