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VLOG 4 AZ 1-BEN SZETT (MIKROFON; LÁMPA; TELEFONTARTÓ ÁLLVÁNYON) + 
3,5 
CSATLAKOZÓ AZ USB-C ADAPTERHEZ 
A vloggerkészletet úgy tervezték, hogy jobb hangzással és megvilágítással javítsa videóit, mind 
beltéren, mind kültéren. Rendelkezik egy univerzális mikrofonnal, amely bármilyen okostelefonnal 
vagy fényképezőgéppel működik, egy LED-lámpával 36 nagyon erős LED-del, egy hordozható 
fogantyúval, amely állványként is használható, és egy beépített tartóval, így nemcsak a telefonra, 
hanem a lámpára vagy a mikrofonra is rögzítheti. 

 

Mikrofon: 
1. Gyors váltás a telefon és a kamera között 
2. Működő lámpa 
3. Kivehető hordozó 

Specifikációk: 
Frekvenciaválasz: 50Hz-16kHz 
Érzékenység: -45 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa 1 kHz-
en) Kimeneti impedancia: 200 Ω ± 30% (1 kHz-en) 
Feszültség: AAA 1,5 alkáli elem 

 

Univerzális LED videó lámpa 
3 oldalsó mikrofonrögzítővel 
rendelkezik Műszaki adatok: 
LED-lámpák három fényerősséggel 
Színhőmérséklet: 6500K (±200K) 
Teljesítmény: 5 W. 

 

Okostelefon tartó 
A nyomóláb felhelyezése 
Specifikációk: 
Okostelefon tartó hordozóval 
Szinte minden olyan termékkel működik, amely beépített 
hordozóval rendelkezik 6,5 hüvelykig terjedő telefonok tartására 
alkalmas 

 

Asztali állvány 
90 fokban állítható 
Összecsukható és kézben 
hordozható Műszaki adatok: 
Az ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a zökkenőmentes videofelvételeket és a 
stabil fényképeket A csúszásmentes párnákkal kialakítva a felületeken való elcsúszás 
kiküszöbölése érdekében 

 

Használati utasítás: 
Helyezze az állványt az asztalra 
A telefontartó rögzítése egy állványhoz 
Helyezze a telefont a telefontartóra - csúsztassa fel és le a tartót, hogy illeszkedjen a telefonhoz 
Vegye ki a LED-lámpát, és a konzolok segítségével rögzítse a lámpa alapját a telefontartó tetejére 
Szerelje fel a mikrofont a LED-lámpára. 
Csatlakoztassa a mikrofonkábelt a telefonhoz 

 
A készlet tartalmazza a Jack 3.5 - USB C adaptert, amely kompatibilis az USB C bemenettel rendelkező 
telefonokkal. 



A csomag mérete miatt a kezelési útmutató a weboldalon található. 
www.support.platinet.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyártó: PLATINET S.A. 
30-798 Krakkó, Sliwiaka 48, PL 
www.platinet.et www.platinet.et 

 

 

Behozta: PLATINEC ELECTRONICS SRL 
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV 
str. PISCULUI 10A/2, RO 
Tel: 0 742 233 799, officero@platinet.eu 
www.platinet.eu www.platinet.eu 
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