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Esclarecimentos 
sobre os preços 

Este catálogo foi concebido com o objetivo de levar 

informação relevante em português aos Clientes e 

Usuários da Audio-Technica.

Além da informação detalhada sobre os produtos aqui 

apresentados, procuramos produzir um catálogo que 

seja útil para todos os interessados.

Uma vez que esta linha de produto é muito procurada no 

Brasil decidimos colocar os nossos preços sugeridos de 

venda na moeda local de forma que cada Distribuidor, 

Revendedor ou Cliente Final possa fazer uma análise 

adequada dos mesmos.

Por esse motivo, ao lado de cada produto é indicado o 

preço em Reais, que é o Preço Sugerido de Venda no 

Varejo brasileiro. Reforçamos que tais preços podem 

sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio 

devido as variáveis inerentes ao processo de importação 

e nacionalização dos produtos em território brasileiro.

Dessa forma, esperamos oferecer-lhes uma referência 

local evitando assim conversões de moedas. Cálculos de 

imposto e/ou eventuais distorções.

Alexandro Azevedo

Diretor Audio-Technica do Brasil

Karimex
Distribuidor Oficial Brasil
Consumer Products Audio-Technica

+55 11 5189 1980 
contato@karimex.com.br
www.karimex.com.br/audio-technica
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES DE MÃO (MCC240-CC312)

ATR1100x
Microfone dinâmico unidirecional  
para vocal/instrumento

Preço sugerido de venda

R$ 175,00 

EAN 042005204823

ATR1200x
Microfone dinâmico unidirecional  
para vocal/instrumento

Preço sugerido de venda

R$ 272,80 

EAN 042005204830

ATR1200x
Microfone dinâmico unidirecional para vocal/instrumento

Projetado para uso amador avançado, o microfone dinâmico unidirecional ATR1200x mantém a 
captação concentrada na fonte sonora, fornecendo uma reprodução nítida e natural dos vocais e 
instrumentos, enquanto também evita que haja retorno. O ATR1200x possui uma chave liga/desliga 
e cabo permanentemente conectado de 5 m com um miniplugue de 3,5 mm. Uma opção ideal para 
uso com máquinas de karaokê, computadores e sistemas de som, o microfone inclui um pedestal de 
mesa, suporte para pedestal ajustável e um adaptador de 6,3 mm. 

• Som claro e natural para vocais e instrumentos. 

• Ideal para uso com máquinas de karaokê, computadores e sistemas de som. 

• Captação concentrada (padrão polar unidirecional) ajuda a evitar retorno. 

• Cabo de 5 m permanentemente conectado com miniplugue de 3,5 mm. 

• Chave liga/desliga convenientemente localizada. 

• Inclui pedestal de mesa, suporte para pedestal ajustável e adaptador de 6,3 mm.

ATR1100x
Microfone dinâmico unidirecional para vocal/instrumento

O microfone de mão ATR1100x é ideal para uma reprodução de áudio nítida. O padrão polar 
unidirecional do microfone concentra a captação na fonte sonora e protege contra retorno, tornando 
o ATR1100x um ótimo microfone multiuso para vocais e instrumentos. Com uma chave liga/desliga 
e um cabo permanentemente conectado de 3 m com um miniplugue de 3,5 mm, o ATR1100x é uma 
excelente escolha para uso com máquinas de karaokê, computadores e sistemas de som. O microfone 
vem com um pedestal de mesa e um adaptador de 6,3 mm.

• Microfone multiuso regulado para reprodução nítida de áudio.

• Ideal para uso com máquinas de karaokê, computadores e sistemas de som e em outras aplicações 

de instrumentos e vocal.

• Captação concentrada (padrão polar unidirecional) ajuda a evitar retorno.

• Cabo permanentemente conectado de 3 m com miniplugue de 3,5 mm.

• Chave liga/desliga convenientemente localizada.

• Inclui pedestal de mesa e adaptador de 6,3 mm.

3.5 mm Mini-plug
Conexão

6.3 mm (1/4") Plug
Adaptador

Unidirecional 
Padrão polar

3.5 mm Mini-plug
Conexão

6.3 mm (1/4") Plug
Adaptador

Unidirecional 
Padrão polar
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(MCC240-CC312)  MICROFONES DE MÃO XLR  /  MICROFONES CONSUMER

ATR1300x
Microfone dinâmico unidirecional  

para vocal/instrumento

Preço sugerido de venda

R$ 347,60 

EAN 042005204847

ATR1500x
Microfone dinâmico unidirecional  

para vocal/instrumento

Preço sugerido de venda

R$ 404,80 

EAN 042005204854

ATR1500x
Microfone dinâmico unidirecional para vocal/instrumento

O microfone dinâmico unidirecional ATR1500x oferece construção e qualidade sonora profissionais 
por um preço atrativo, tornando-o a opção ideal para aspirantes a músicos. O padrão polar direcional 
do microfone mantém a captação concentrada na fonte sonora, fornecendo uma reprodução nítida 
e natural dos vocais e instrumentos, enquanto também evita que haja retorno. O ATR1500x inclui 
um cabo destacável de 5 m (XLR para XLR) para uso com mixers ao vivo/de estúdio e sistemas de 
som profissionais. E sua construção de metal robusta e chave liga/desliga conveniente garantem um 
desempenho confiável e fácil de usar. 

• Som com qualidade profissional para vocais e instrumentos.

• Ideal para uso com mixers ao vivo/de estúdio e sistemas de som profissionais.

• O padrão polar unidirecional reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento 

da fonte sonora desejada.

• Cabo destacável de 5 m (XLR para XLR).

• Construção de metal resistente para desempenho de longa duração.

• Chave liga/desliga convenientemente localizada.

• Inclui suporte para pedestal ajustável e bolsa protetora.

ATR1300x
Microfone dinâmico unidirecional para vocal/instrumento

Projetado para durabilidade, confiabilidade e excelente inteligibilidade da fala, o microfone dinâmico 
unidirecional ATR1300x oferece qualidade sonora profissional para artistas ao vivo. O padrão polar 
direcional do microfone mantém a captação concentrada na fonte sonora, ajudando a evitar retorno. 
Ele possui construção de metal robusta, uma chave liga/desliga e um cabo destacável de 5 m (de 
XLR para plugue de 1/4 pol.) projetado para funcionar com mixers ao vivo/de estúdio e sistemas de 
som. Uma ótima opção para cantores concorrentes de karaokê e outros aspirantes a vocalistas, o 
ATR1300x vem com um suporte para pedestal de microfone ajustável.

• Som com qualidade profissional para vocais e instrumentos.

• Ideal para uso com máquinas de karaokê, mixers ao vivo/de estúdio e sistemas de som.

• O padrão polar unidirecional reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento 

da fonte sonora desejada.

• Cabo destacável de 5 m (de XLR para plugue de 1/4 pol.).

• Construção de metal resistente para desempenho de longa duração.

• Chave liga/desliga convenientemente localizada.

• Inclui suporte para pedestal ajustável.

1/4" Plug
Conexão

Unidirecional 
Padrão polar

XLR
Conexão

Unidirecional 
Padrão polar
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES DE LAPELA EM MINIATURA (MCC240-CC312)

ATR3350xiS
Microfone de lapela condensador 
omnidirecional

Preço sugerido de venda

R$ 289,00 

EAN 042005204922

ATR3350xL
Microfone de lapela condensador omnidirecional 
com adaptador para iPhone e iPad

Preço sugerido de venda

R$ 499,00

EAN 042005204939

ATR3350xL
Microfone de lapela condensador omnidirecional com adaptador para iPhone e iPad

O microfone de lapela omnidirecional ATR3350xiS estilo “locutor” foi projetado para uma reprodução 
de voz inteligível e precisa. Com seu projeto discreto e chave liga/desliga conveniente, o condensador 
de alta qualidade é ideal para uso em vídeos. Equipado com um conector. Inclui um clipe de roupa, 
bateria LR44, filtro antivento e um adaptador para microfone/fone de ouvido para uso com tablets, 
computadores e smartphones que tenham uma conexão de fones de ouvido de 3,5 mm.  

• O microfone miniatura estilo “locutor” é perfeito para uso em vídeos.

•  Conector de saída Lightning para conexão com iPhones e iPads

• Padrão de captação omnidirecional proporciona cobertura completa

• O conjunto da bateria em linha com chave liga/desliga proporciona controle conveniente

• Clipe de roupa, bateria LR44, filtro antivento.

ATR3350xiS
Microfone de lapela condensador omnidirecional

O microfone de lapela omnidirecional ATR3350xiS estilo “locutor” foi projetado para uma reprodução 
de voz inteligível e precisa. Com seu projeto discreto e chave liga/desliga conveniente, o condensador 
de alta qualidade é ideal para uso em vídeos. Equipado com um conector de saída dual-mono de 3,5 
mm que, quando conectado à entrada estéreo de 3,5 mm de uma câmera de vídeo, DSLR, ou gravador 
de áudio de mão, envia o áudio para os canais esquerdo e direito. O ATR3350xiS inclui um clipe de 
roupa, bateria LR44, filtro antivento e um adaptador para microfone/fone de ouvido para uso com 
tablets, computadores e smartphones que tenham uma conexão de fones de ouvido de 3,5 mm. 

• O microfone miniatura estilo “locutor” é perfeito para uso em vídeos.

• O plugue de saída dual-mono de 3,5 mm conecta-se a uma câmera de vídeo, DSLR ou entrada 

estéreo de 3,5 mm do gravador de áudio de mão, para gravar o áudios nos canais esquerdo e direito.

• Padrão de captação omnidirecional proporciona cobertura completa.

• O conjunto da bateria em linha com chave liga/desliga proporciona controle conveniente.

• Inclui adaptador para microfone/fone de ouvido para uso com tablets, computadores e 

smartphones que tenham uma conexão de fone de ouvido de 3,5 mm.

• Clipe de roupa, bateria LR44, filtro antivento.

 

Omnidirecional
Padrão polar

360°

Estéreo 3.5 mm 
Mini-plug

Conexão

Cable Lightning (dispositivos iOS)
Conexão

Omnidirecional
Padrão polar

360°
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 (MCC240-CC312)  MICROFONES DE MESA USB ADAPTADOR USB  /  MICROFONES CONSUMER

ATR4697-USB
Microfone condensador omnidirecional de superfíe

Preço sugerido de venda

R$ 249,00 

EAN 042005204960

ATR2x-USB
Adaptador de audio digital  

de 3,5 mm a USB

Preço sugerido de venda

R$ 199,00

EAN 042005204915

ATR2x-USB
Adaptador de audio digital de 3,5 mm a USB

Transforme em um dispositivo compatível com USB qualquer par de fones de ouvido 
ou microfone mono que tenha um plugue de 3,5 mm. O adaptador de áudio ATR2x-
USB está equipado com entradas de microfone e fone de ouvido de 3,5 mm e uma 
saída USB-C, além de um botão de mudo e controle de volume. Um adaptador de 
USB-C para USB-A também está incluso para maior compatibilidade. O ATR2x-USB 
fornece alimentação conectável para microfones que necessitam de alimentação.   

•  Adaptador de analógico para digital para microfones e fones de ouvido.

•  Equipado com entrada de microfone e fone de ouvido de 3,5 mm e uma saída USB-C.

•  Botão de mudo e controle de volume; operação em velocidade total de USB-C.

•  Fornece alimentação conectável para microfones que necessitam de alimentação.

•  Inclui adaptador de USB-C para USB-A*. (*O adaptador USB-C para USB-A incluído 

deve ser usado adaptador com este produto da Audio-Technica).

ATR4697-USB
Microfone condensador omnidirecional de superfície

Ideal para reuniões e teleconferências, o microfone condensador de superfície 
ATR4697-USB oferece uma forma conveniente de gravar ou enviar som de alta 
qualidade por meio de um computador, tablet, smartphone ou outro dispositivo. O 
microfone de superfície possui um padrão de captação omnidirecional para uma 
cobertura 360° completa. Ele está equipado com um cabo de 1,5 m terminado com 
um conector USB-C e vem com um adaptador de USB-C para USB-A para maior 
compatibilidade.

• Perfeito pra reuniões e teleconferências.

• Conecta-se a computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos.

• O cabo de 1,5 m está terminado com um conector USB-C e vem com um adaptador 

de USB-C para USB-A.

• Padrão de captação omnidirecional que proporciona cobertura 360° completa.

• Construção resistente para desempenho de longa duração.

USB-C
Conexão

USB-A
Adaptador

Omnidirecional
Padrão polar

360°

USB-C
Conexão

USB-A
Adaptador
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES SHOTGUN (MCC240-CC312)

ATR6250x
Microfone estéreo  
condensador cardióide

Preço sugerido de venda

R$ 492,80 

EAN 42005204984

ATR6550x
Microfone condensador shotgun

Preço sugerido de venda

R$ 541,20 

EAN 042005204991

ATR6550x
Microfone condensador shotgun

Captação clara e inteligível — distante ou próxima. Nesta configuração de alcance “Tele”, este 
condensador cardióide foi desenvolvido para captação de diálogos e efeitos de som à distância e 
ignora o ruído ambiente, tais como tráfego, sistemas de ar, reverberação de salas e vibrações de 
acoplamento mecânico. Especialmente projetado para uso com câmeras de vídeo. 

• O conector de 3,5 mm conecta-se à sua câmera de vídeo.

• Duas configurações de alcance: “Normal” para curta e média distância e “Tele” para longa distância.

• Inclui suporte para câmera, suporte para pedestal,filtro antivento.

ATR6250x
Microfone estéreo condensador cardióide

O ATR6250x oferece captação estéreo extremamente acessível e de alta qualidade em um único 
microfone. Seu projeto compacto é ideal para uso com câmeras e gravadores de áudio. O microfone 
vem com dois cabos: um cabo para câmera de 0,2 m (estéreo de 3,5 mm para estéreo de 3,5 
mm); e um cabo de gravação de 3 m (estéreo de 3,5 mm para dual-mono de 3,5 mm). O ATR6250x 
também inclui uma sapata de suporte para câmera profissional, base para pedestal de microfone 
intercambiável, filtro antivento, dois adaptadores mono de 6,3 mm e bateria AA.

• Captação estéreo de alta qualidade em um único microfone.

• Conecta-se à sua câmera ou gravador de áudio.

• Construção resistente com chave liga/desliga convenientemente localizada.

• Inclui cabo para câmera curto (estéreo de 3,5 mm para estéreo de 3,5 mm) e cabo de gravação 

longo (estéreo de 3,5 mm para dual-mono de 3,5 mm).

• Também inclui uma sapata de suporte para câmera profissional, base para pedestal de microfone 

intercambiável, filtro antivento, dois adaptadores mono de 6,3 mm e bateria AA.

Dos 1/4" Plug
Adaptadores3.5 mm Dual  

 

Mono Mini-plug

Conexão

Conexão
3.5 mm Estéreo  

 

Mini-plug Estéreo 
Padrão polar

R L

Tele
Padrão polar

Normal
Padrão polar

3.5 mm Mini-plug
Conexão
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(MCC240-CC312)  MICROFONES USB  /  MICROFONES CONSUMER

ATR2100x-USB
Microfone USB/XLR  

padrão polar cardióide dinâmico

Preço sugerido de venda

R$ 879,00 

EAN 042005204878

ATR2100x-USB
Microfone USB/XLR cardióide dinâmico

O ATR2100x-USB é um microfone versátil para criação de conteúdo, projeto para 
apresentações ao vivo, podcasting e uso de voiceover. Este microfone de mão robusto 
oferece duas saídas: uma saída USB que se conecta ao seu computador ou outro dispositivo 
para gravação digital e uma saída XLR que se conecta com a entrada de microfone 
convencional de um sistema de som para uso em apresentações ao vivo.

• Microfone dinâmico de mão com saída digital USB-C e saída analógica XLR.

• A saída USB é conectada ao computador para gravação digital, enquanto a saída XLR 

é conectada à entrada de microfone convencional do sistema de som para uso em 

apresentações ao vivo.

• Resposta em frequência extensa e suave, ideal para podcasts, gravações em estúdio 

doméstico, gravações em campo, voiceover e outras aplicações de criação de conteúdo.

• Jack de fone de ouvido embutido que permite monitorar diretamente do microfone.

• O botão giratório na parte inferior do microfone permite facilmente ajustar o volume do 

fone de ouvido.

• Conversor A/D de alta qualidade com taxa de amostragem de 24 bits, até 192 kHz.

• Compatível com Windows e Mac.

• Diafragma de pouca massa oferece excelente resposta em frequência.

• Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros indesejados, 

melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.

• O pedestal de mesa com tripé robusto com pernas dobráveis é fácil de configurar e 

transportar.

• Suporte rosqueado para pedestal prende-se firmemente ao tripé fornecido ou a um 

pedestal convencional para microfone.

• Inclui três cabos: USB-C para USB-C, USB-C para USB-A e XLRF para XLRM.

• Construção de metal durável para desempenho de longa duração.

• Chave liga/desliga funciona na operação USB e na analógica.

USB-C
Conexão

Cardióide
Padrão polar

120°

XLR
Conexão

USB-A
Conexão
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES USB (MCC240-CC312)

ATR2500x-USB
Microfone condensador  
cardióide USB

Preço sugerido de venda

R$ 1.099,00 

EAN 042005204892

ATR2500x-USB
Microfone condensador cardióide USB

•  Microfone condensador de captação lateral com saída USB para fácil conexão com o computador.

• Ideal para podcasts, gravações em estúdio doméstico, gravações em campo e voiceover.

• Jack de fone de ouvido embutido que permite monitorar diretamente do microfone.

• Controles na parte dianteira do microfone permitem facilmente ajustar o volume do fone de ouvido.

• Conversor A/D de alta qualidade com taxa de amostragem de 24 bits, até 192 kHz.

• Compatível com Windows e Mac.

• Diafragma de pouca massa oferece excelente resposta em frequência.

• Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros indesejados, melhorando o 

isolamento da fonte sonora desejada.

• Baixo ruído — ideal para gravação digital.

• O pedestal de mesa com tripé robusto com pernas dobráveis é fácil de configurar e transportar.

• Suporte articulado rosqueado para pedestal prende-se firmemente a um pedestal convencional 

para microfone.

• Construção de metal durável para desempenho de longa duração.

• Inclui dois cabos de 2 m: USB-C para USB-C, USB-C para USB-A.

USB-A
Conexão

USB-C
Conexão

Cardióide
Padrão polar

120°
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(MCC240-CC312)  MICROFONES USB  /  MICROFONES CONSUMER

Cardióide
Padrão polar

XLR
Conexão

USB
Conexão

AT2005USB
Microfone USB/XLR cardióide 

dinâmico

Preço sugerido de venda

R$ 721,60 

EAN 042005197088

AT2005USBPK
Pacote de streaming de mídia/ 
podcasting com AT2005 USB,  

fone de ouvido ATH-M20X,  
cabo XLR e braço de suport

Preço sugerido de venda

R$ 1.496,00 

EAN 042005197088

AT2005USBPK
Pacote de streaming de mídia/podcasting com AT2005 USB, 
fone de ouvido ATH-M20X, cabo XLR e braço de suporte

O pacote de microfone vocal AT2005USBPK é projetado para streamers, 
podcasters e outros criadores de conteúdo que precisam de uma configuração 
de microfone versátil, fácil de instalar e fácil de ajustar. 

O pacote inclui:

•   Microfone USB/XLR cardióide dinâmico AT2005USB.

•   Fones de ouvido profissionais para monitoração ATH-M20x.

•  Braço da haste para estúdio ajustável. Rosca de 5/8 pol.-27 padrão para fácil 

fixação do suporte para pedestal de microfone incluso.

AT2005USB
Microfone USB/XLR cardióide dinâmico

•  A saída USB é conectada ao computador para gravação digital, enquanto a saída XLR 

é conectada à entrada de microfone convencional do sistema de som para uso em 

apresentações ao vivo.

•  Resposta em frequência extensa e suave, ideal para podcasts, gravações em Home 

Studio, gravações em campo, voiceover e uso no palco.

•  Conector de fone de cabeça integrado permite o monitoramento direto da saída do 

microfone sem atraso audível.

•  Ajuste do volume do fone de cabeça com controles de fácil utilização na parte inferior do 

microfone.

•  Conversor AD de alta qualidade com taxa de amostragem de 16 bits, 44,1/48 kHz.

•  Compatível com Windows e Mac.

•  Diafragma de baixa massa oferece excelente resposta de frequência.

•  Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros indesejados, 

melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.

•  Pedestal de mesa com tripé de pernas dobráveis para uso estável e portátil em mesas.

•  Suporte rosqueado para pedestal prende-se firmemente ao tripé fornecido ou a um 

pedestal convencional para microfone.

•  Cabos USB e XLR incluídos.

•  Construção de metal durável para desempenho de longa duração.

•  Chave liga/desliga funciona na operação USB e analógica.

Cardióide
Padrão polar

XLR
Conexão

USB
Conexão
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES USB (MCC240-CC312)

ATR4650-USB
Microfone condensador omnidirecional 
de lapela

Preço sugerido de venda

R$ 189,00 

EAN 42005204953

ATR4750-USB
Microfone gooseneck  
condensador omnidirecional

Preço sugerido de venda

R$ 237,60 

EAN 42005204977

ATR4750-USB
Microfone gooseneck condensador omnidirecional

O microfone gooseneck ATR4750-USB é perfeito para podcasts e videoconferências. O 
microfone possui um padrão de captação omnidirecional para cobertura 360° completa, 
além de vir com um pedestal de mesa robusto para posicionamento conveniente. O cabo de 
1,8 m do microfone está terminado com um conector USB-C e inclui um adaptador de USB-C 
para USB-A, permitindo a você se conectar com a entrada de microfone em computadores, 
tablets, smartphones e outros dispositivos. Um suporte de monitor também está incluído 
para que seja possível prender o microfone ao monitor do computador.

•  Microfone USB utilitário para aplicações de computador.

•  Conecta-se na entrada USB em um computador, tablet, smartphone ou outro dispositivo.

•  O cabo de 1,8 m está terminado com um conector USB-C e vem com um adaptador de 

USB-C para USB-A.

•  Gooseneck flexível que permite facilmente posicionar o microfone.

•  Padrão de captação omnidirecional que proporciona cobertura 360° completa.

•  Fornecido com pedestal de mesa e suporte de monitor.

ATR4650-USB
Microfone condensador omnidirecional de lapela

O ATR4650-USB é um microfone condensador pequeno que é conveniente para podcasts, 
videoconferências, teleconferências e aplicações de gravação casual, como reuniões, conversações 
e tomada de notas. O microfone possui um padrão de captação omnidirecional para fornecer 
uma cobertura 360° completa. Seu cabo de 1,8 m está terminado com um conector USB-C e vem 
com um adaptador de USB-C para USB-A, permitindo a você se conectar com a entrada USB em 
computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos. Com seu clipe de roupa integral, o 
ATR4650-USB também pode ser usado como um microfone de lapela. Ou pode ser encaixado no 
suporte de monitor de perfil reduzido e fixado no monitor de um computador ou outra superfície. 

•  Microfone USB utilitário para aplicações de computador.

•  O microfone discreto facilmente portátil se conecta na entrada USB em um computador, tablet, 

smartphone ou outro dispositivo.

•  O cabo de 1,8 m está terminado com um conector USB-C e vem com um adaptador de USB-C para USB-A.

•  Suporte de perfil reduzido para fácil fixação em monitor de tela plana ou outra superfície.

•  Clip de roupa integral possibilita o uso como microfone de lapela.

•  Padrão de captação omnidirecional que proporciona cobertura 360° completa.

USB-C
Conexão

USB-A
Adaptador

Omnidirecional
Padrão polar

360°

USB-C
Conexão

USB-A
Adaptador

Omnidirecional
Padrão polar

360°
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(MCC340-CC215)  MICROFONES PARA JOGOS  /  MICROFONES CONSUMER

ATGM1-USB
Microfone de mesa  

USB para jogos

Preço sugerido de venda

R$ 435,60 

EAN 4961310145637

ATGM2
Microfone de haste destacável

Preço sugerido de venda

R$ 869,00 

EAN 4961310145286

ATGM2
Microfone de haste destacável

•  Transforme seus fones de ouvido favoritos em um conjunto perfeito para jogos.

•  Microfone de haste flexível destacável de última geração com controle de mudo.

•  O microfone condensador proporciona nitidez máxima durante a ação intensa dos jogos.

•  O elemento de microfone hipercardióide altamente direcional elimina o ruído de 

fundo que causa distração.

•  Fácil de se conectar em fones de ouvido usando o suporte incluso.

•  O braço da haste de metal pode ser facilmente articulado para otimizar a posição 

do microfone.

•  Perfeito para jogos, VoIP, streaming de mídia e muito mais.

•  Inclui um adaptador que converte os conectores separados do microfone e dos 

fones de ouvido em um único conector de 4 polos de 3,5 mm (para jogos em PC 

com Windows e no PS4).

ATGM1-USB
Microfone de mesa USB para jogos

• Uma solução de microfone USB para streaming de mídia simples  

e de alta qualidade.

•  O microfone direcional com gooseneck flexível elimina o ruído de 

fundo que causa distração.

•  Design discreto para uma mesa organizada.

•  O microfone condensador proporciona nitidez máxima.

•  Cabo permanente de 2,0 m com saída USB para conexão fácil  

ao PC e Mac.

•  Compatível com Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10, e Mac OS X 10.8.3 ou superior.

•  Perfeito para jogos, VoIP, streaming de mídia e muito mais.

USB-A
Conexão

Leve
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MICROFONES CONSUMER  /  MICROFONES DA SÉRIE PRO PARA CÂMERA SRL (MCC240-CC320)

PRO24CM
Microfone condensador estéreo 

Preço sugerido de venda

R$ 932,80 

EAN 49611310099480

PRO24CM
Microfone condensador estéreo 

•  Microfone estéreo projetado para conexão a câmera de vídeo.

•  Para câmeras de vídeo com uma sapata para acessório e uma entrada para microfone 

estéreo.

•  Projeto portátil e leve, com construção resistente toda em metal.

•  Um par de elementos condensadores cardióides oferece impacto espacial e imagem de som 

estéreo de alta fidelidade.

•  Opera sem a necessidade de baterias quando utilizado com equipamentos de gravação que 

possam fornecer “plug-in power” na entrada de microfone.

•  Chave liga/desliga para fácil operação.

•  Inclui suporte para câmera, Filtro antivento, bateria e estojo de transporte.

•  Cabo espiral de 152,4 a 304,8 mm conectado de maneira permanente com miniplugue 

estéreo de 90º de 3,5 mm.
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LISTA ALFANUMÉRICA DE PRODUTOS  /  MICROFONES CONSUMER

Notas

AT2005USB 11

AT2005USBPK 11

ATR1100X 4

ATGM1-USB 13

ATGM2 13

ATR1200X 4

ATR1300X 5

ATR1500X 5

ATR2100X-USB 9

ATR2500X-USB 10

ATR2X-USB 7

ATR3350XiS 6

ATR3350XL 6

ATR4650-USB 12

ATR4697-USB 7

ATR4750-USB 12

ATR6250X 8

ATR6550X 8

PRO24CM 14

Código do produto Pág. Código do produto Pág. Código do produto Pág.
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