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BOYA BY-BM57 

BOYA 

BY-BM57 
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce 

kardioidalnej  

Specyfikacja

Typ mikrofonu

Charakterstyka kierunkowa

Zakres częstotliwości:

Czułość:

Impedancja wyjściowa:

Złącze:

Długość kabla:

Wymiary:

Waga:

FREQUENCY RESPONSE 

POLAR RESPONSE 

it*�*: 

Dynamiczny

Kardioidalna

40Hz-15kHz 

Instrukcja obsługi

-65±3d8, 0dB=lV/Pa, 1 kHz 

300(! 

XLR female to 6.35mm małe 

5.0m (16.4ft) 

<1>38*162mm ((!)1.Sx6.3"} 

342g (12oz) 
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Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dynamicznego mikrofonu 
dynamicznego BOYA BY-BM57.
BY-BM57 to profesjonalny mikrofon dynamiczny o 
niezwykle wytrzymałej i trwałej konstrukcji. 
Zapewnia doskonałą jakość dźwięku podczas 
nagrywania oryginalnego instrumentu, nagrywania 
wokalu lub występów na żywo.
Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż 
na dowolnym urządzeniu z gniazdem mikrofonowym 
6,35 mm. Wbudowane mocowanie mikrofonu 
znacznie zapobiega szumom tła spowodowanym 
wstrząsami.

- Dynamiczny mikrofon kardioidalny
- Kabel przejściowy XLR żeński na 6,35 mm
- Uchwyt mikrofonu
- Torba do przenoszenia
- Podręcznik użytkownika
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Części zestawu
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1. Głowica mikrofonu
2. 3-stykowe złącze XLR
3. XLR żeński do 6,35 mm przejściówki
4. Uchwyt mikrofonu
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Użytkowanie

1. Zamocuj mikrofon na statywie mikrofonowym
2. Podłącz żeńską wtyczkę XLR do mikrofonu, jak pokazano na 
rysunku

3. Podłącz męską wtyczkę 6,35 mm do instrumentu muzycznego

Funkcje

- Wyraźnie odtwarzaj dźwięk instrumentów i wokalu
- Idealny do zbierania brzmień z instrumentów perkusyjnych, 
takich jak bębny, czy inne instrumenty i głośniki
- O charakterystyce kardioidalnej
- Wbudowany filtr pop
- Trwały korpus ze stopu aluminium i cynku
- W zestawie kabina XLR i uchwyt mikrofonu

www.boya-mic.com 

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD. 

The BOYA logo is a trademark which is registered 
and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd. 
COPYRIGHT 2010-2020 
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TEL: 400 6131096 
Email: sales@boya-mic.com 
www.boya-mic.com/ www.Jlayz.com 
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Zawartość paczki
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