
AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm
Microfone analógico de alto desempenho e baixo nível de ruído
para proporcionar áudio de qualidade superior

O AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm é um microfone discreto de alto desempenho desenvolvido especialmente para
proporcionar os melhores resultados em ambientes com baixo nível de ruído ambiente. Esse microfone hemisférico
coleta som de toda as direções, e a qualidade da gravação é superior do microfone interno do produto de rede. O AXIS
T8351 Mk II é compatível com qualquer produtos de rede equipado com conector de entrada para microfone de 3,5 mm,
ou um conector de áudio com 4 pinos. O microfone é alimentado pelo produto de rede e não necessita de fonte externa.
Esse microfone é ideal para locais onde áudio de qualidade superior faz-se necessário.

> Áudio excepcional com baixo nível de ruído

> Microfone analógico discreto e compacto

> Hemisférico

> Instalação flexível

Folha de dados



AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Áudio
Produtos com
suporte

Produtos de rede com suporte à entrada para microfone

Faixa de
frequências

Dentro de 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico)a

Sensibilidade -22 dB ±3 dBa

SPL máx. 126 dB (10% THD)a

Relação sinal-
ruído

82 dB com ponderação A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)a

Direção Hemisférico

Geral
Invólucro Classificação IP65

Caixa plástica
Cor: NCS S 9002–B

Sustentabilidade Sem PVC

Alimentação 2 – 10 VCCb
Consumo máximo: 0,006 W

Conectores Plugue estéreo de 3,5 mm ou bloco de terminais com extensor
opcional

Condições de
operação

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade relativa de 0 – 75% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Aprovações EMC
EN 55103-2
Segurança
IEC/EN/UL 60950-1, CE
Ambiente
IEC/EN 60529 IP65, EN 50581

Dimensões Microfone (C x A x L): 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 pol.)
Cabo (C x Ø): 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 pol.)
Plugue de 3,5 mm (Ø): 6,2 mm (0,24 pol.)

Peso 90 g (0,20 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de instalação, gabarito de perfuração, cobertura branca,
suporte para montagem, fita dupla-face de 20 x 10 mm, suportes
para cabos, gaxeta para cabos M20 de 3 mm, gaxeta para cabos
M16 de 3 mm

Acessórios
opcionais

AXIS Audio Extension Cable B, 5m
Bloco de terminais para extensor de áudio de 3,5 mm
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
axis.com

Idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês
simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado em uma
superfície rígida

b. A alimentação é fornecida pelo produto de rede Axis

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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