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Cyfrowe podwójne mikrofony krawatowe dla 

urządzeń z systemem iOS

Instrukcja obsługi

2. Podłącz mikrofon krawatowy kablem do adaptera
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Instrukcja

Dziękujemy za zakup BOYA!

BOYA BY-M2D to podwójny cyfrowy mikrofon krawtowy, 

który pomaga uchwycić czysty i wysokiej jakości dźwięk 

działający z urządzeniami iOS, takimi jak iPhone, iPad i 

iPod touch.

Dzięki podwójnym mikrofonom krawatowym oferuje 

dokładne przechwytywanie mowy dwóch osób do 

wywiadów, podcastów, nagrywania wokalu, nagrywania 

muzyki, transmisji na żywo i nie tylko. A jego dookólna 

charakterystyka biegunowa zapewnia 360 stopni 

przechwytywania dźwięku i minimalny efekt bliskości.

BOYA BY-M2 umożliwia bezpośrednie podłączenie do 

urządzeń iOS za pośrednictwem złącza Lightning z 

certyfikatem Apple MFi.

Profesjonalnej jakości mikrofon oferuje konwersję 

sygnału z rozdzielczością do 24 bitów / 48 kHz z

pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz.

Dostarczone osłony przeciwiatrowe redukują głośne 

wybuchy

i szum wiatru, jednocześnie chroniąc membranę 

mikrofonu.

Specyfikacja:

Wyjście: MFi Certified Lightning Connector 

Zgodność z systemem iOS: iOS 8.0 lub nowszy

Czułość: -40+/-3Db (0dB=lV/Pa, at lKHz) 

Charakterystyka kierunkow Wielokierunkowy

Stosunek sygnału do szumu: 76 dB lub więcej

Pasmo przenoszenia: 50Hz-20kHz 

Bit Rate: 16Bit, 24Bit 

Częstotliwości próbkowania: 44.1 / 48 kHz 

Wymaganie mocy: Dostarczane przez urządzenie iOS

Długość kabla: 6m (19.7') 

Waga: 80g (2.82oz) 
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Components 
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1. Podwójny wielokierunkowy mikrofon 
krawatowy
2. Kabel przejściowy TRS z 3,5 mm na Lightning
3. Złącze Lightning z certyfikatem Apple MFi
4. Klips do odzieży
5. Osłona przeciwiatrowa
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Zawartość Paczki
Dual omni-directional lavalier microphone 
Foam windscreen 
Clothing clip 

3.5mm TRS to Lightning ad pater cabie 

Carrying bag 
User guide 

Funkcje
• Podwójny wielokierunkowy mikrofon 

krawatowy
• Owiewka z pianki
• Klips do odzieży
• 3,5 mm TRS do patera patera Lightning
• Nosić plecak
• Podręcznik użytkownika
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Użytkowanie

1. Mocowanie mikrofonu do ubrania

• Przymocuj mikrofon klipsem do ubrania z przodu 

ubrania, około 20 cm (8 cali) od twarzy.

1) Zamocuj mikrofon do góry nogami, aby zredukować 

nadmierne szumy oddechowe 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.

20cm 
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SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL,, LTD, 

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned 

by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ud. 

COPY RIGHT 2010-2020 
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TEL: 400 6131096 
Emall: sales@boya-mlc.com 
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