
Skup się na swoim wokalu lub instrumencie,
a nie na procesie nagrywania.

Uniwersalny mikrofon USB do bezproblemowego
nagrywania różnych źródeł dźwięku.

www.bluemic.com/nessie

Nessie to nowatorski mikrofon zapewniający bezproblemową pracę, której efekty będą bardzo bliskie jakości nagrań studyjnych. Mikrofon został zaprojektowany 
w ten sposób, aby świetnie sprawdzał się przy profesjonalnym nagrywaniu głosu i instrumentów jednocześnie uwalniając użytkownika od klasycznych 
problemów, które towarzyszą temu procesowi.

Nie ważne co nagrywasz, Nessie sam dostosuje parametry swoje pracy, aby nagranie cechowało się bezkompromisową jakością i nie wymagało od Ciebie 
dodatkowych zabiegów realizatorskich. Dzięki profesjonalnej, redukującej wstrząsy konstrukcji oraz zastosowaniu pop filtra możesz zapomnieć o nieprzyjemnych 
wybuchowych zgłoskach i dudnieniu.

Umieszczony w środku procesor w czasie rzeczywistym analizuje nagrywany materiał i w locie go obrabia dzięki algorytmom deesera, equalizacji oraz wyrówny-
wania poziomu zapewniając znakomity efekt końcowy.

Zupełnie jak w kompaktowych aparatach fotograficznych, które usuwają efekt czerwonych oczu, automatycznie ustawiają ostrość i ekspozycje, aby otrzymać 
niewymagające dalszej edycji zawodowe zdjęcie, Nessie w profesjonalny i szybki sposób nagra każde źródło dźwięku.

Nessie posiada trzy tryby pracy, które są zoptymalizowane pod kątem wokalu, instrumentów bądź nagrania surowego materiału do dalszej edycji. Mikrofon został 
wyposażony w jednostronną membranę o kardioidalnej charakterystyce pracy jak również wyjście słuchawkowe z bezpośrednim odsłuchem posiadającym 
regulacje mocy oraz możliwość jego natychmiastowego wyłączenia.

Przemyślane i sprytne rozwiązania konstrukcyjne pozwolą Ci w łatwy sposób ustawić mikrofon, aby optymalnie „patrzył” na źródło dźwięku, a technologia 
plug&play USB uwalnia Cie od potrzeby instalacji jakichkolwiek sterowników. Mikrofon, poprzez zainstalowanie odpowiedniej przejściówki, może również 
współpracować z iPadem.

perfekcyjny do nagrywania wokali, instrumentów,
podcastów, narracji, audio do filmów Youtube i innych,

automatyczna analiza źródła i automatyczne ustawienia
parametrów pracy mikrofonu,

uzbrojony w wyjście na odsłuch słuchawkowy i funkcję
wyciszania, pop filtr oraz mocowanie antywstrząsowe

praca w trzech trybach: głos, muzyka, bez automatyki,

współpraca z popularnymi aplikacjami na Mac i PC,

współpraca z iPad poprzez Apple Camera Connection Kit
(nie zawarte w komplecie).

G Ł Ó W N E  C E C H Y S P E C Y F I K A C J A
ZUŻYCIE PRĄDU 5V 150mA |

|

|

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA 48 kHz

ROZDIELCZOŚĆ PRÓBKOWANIA 16 bit

KAPSUŁA Blue 14 mm

CHARAKTERYSTYKA kardioidalna
PASMO PRACY 20Hz – 20kHz

MAX SPL 110dB 

 

  

  
K O M P A T Y B I L N O Ś Ć

iPod Touch

*   - za pomocą CCK (Camera Connection Kit)
** - minimum Win XP SP2 lub MacOS 10.4.11

iPhone iPad iPad mini PC/Mac
nie nie tak* tak* tak**


