
Microfones AXIS T83
Microfones universais de alto desempenho.

Microfones compactos e discretos com alto desempenho em todos os cenários. Os microfones
AXIS T83 são compatíveis com os produtos de vídeo de rede Axis e oferecem altos níveis de
detalhes e resolução.

Eles são microfones condensadores omnidirecionais. Por isso,

eles não precisam ser apontados diretamente para a fonte

sonora. O design do AXIS T83 permite a instalação discreta,

e eles podem ser usados em aplicações detecção por áudio

ocultas ou como um complemento à vigilância por vídeo em

ambientes internos.

O AXIS T8351, equipado com um conector de 3,5 mm, e o AXIS

T8353A, com um adaptador de 3,5 m, são compatíveis com os

produtos de vídeo de rede das linhas Axis M, P e Q com entrada

para microfone de 3,5 mm.

O microfone AXIS T8353B com alimentação Phantom é um mi-

crofone omnidirecional com contato XLR e adaptador em cabo

flexivel. Ele oferece suporte a tensões de alimentação Phantom

na faixa de 12 – 48 VCC. Isso o torna compatível com disposi-

tivos com alimentação Phantom, como o Módulo de áudio e E/S

de rede AXIS P8221.

Com uma ampla gama de acessórios de montagem, o

AXIS T8351 pode ser facilmente montado em paredes ou tetos.

Graças a suas dimensões reduzidas, ele também é indicado para

aplicações de vigilância por áudio discretas. O cabo longo com

5 m (197 pol.) permite que ele seja instalado mais perto da

fonte sonora. Graças à classificação IP66, o AXIS T8351 pode

ser instalado em ambientes semiexternos, como sob coberturas

de aeroportos e em plataformas de embarque ferroviárias.

Folha de dados

> Vigilância por áudio
profissional

> Alcance dinâmico
excepcional e baixo
ruído

> Omnidirecionais

> Microfones discretos e
compactos



Especificações técnicas - Microfones AXIS T83
Modelos Microfone AXIS T8351 de 3,5 mm

Microfone AXIS T8353A de 3,5 mm
Microfone AXIS T8353B com alimentação Phantom

Áudio
Câmeras
compatíveis

AXIS T8351/T8353A: todos os produtos de vídeo em rede das
linhas Axis M, P e Q com conector de 3,5 mm para entrada de
microfone
AXIS T8353B: Módulo de áudio e E/S de rede AXIS P8221

Faixa de
frequências

20 Hz a 20 kHz (veja o gráfico)

Sensibilidade AXIS T8351: -40 dB (relativa: 1 V/Pa)
AXIS T8353A/T8353B: -44 dB (relativa: 1 V/Pa)

SPL máx., pico
antes do corte

AXIS T8351: 120 dB
AXIS T8353A/T8353B: 138 dB

Relação sinal-
ruído

AXIS T8351: -64 dB Ponderação A (relativa: 1 kHz a
1 Pa, 94 dB SPL)
AXIS T8353A/T8353B: -68 dB Ponderação A (relativa: 1 kHz a
1 Pa, 94 dB SPL)

Direção Omnidirecional

Alimentação elétrica
Requisitos de
energia

AXIS T8351: 3 – 5 VCCa

AXIS T8353A: 3 – 5 VCCa

AXIS T8353B: 12 – 48 VCCa

Conectores AXIS T8351/T8353A: plugue fono de 3,5 mm
AXIS T8353B: XLR macho e pigtail

Geral
Invólucro AXIS T8351: Cor: cinza-claro NCS S 1002-B

AXIS T8353A/T8353B: Cor: NCS S 9002-B

Conformidade RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2

Aprovações AXIS T8351: IP66

Ambiente AXIS T8351: uso em ambientes internos, semiexternos
AXIS T8353A/T8353B: uso em ambientes internos

Condições de
operação

AXIS T8351: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade relativa de até 75% (sem condensação)
AXIS T8353A/T8353B: -25 °C a 45 °C (-13 °F a 113 °F)
Umidade relativa de até 90% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

AXIS T8351: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
AXIS T8353A/T8353B: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)

Dimensões AXIS T8351:
Microfone (C x A x L): 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 pol.)
Cabo (C x Ø): 5 m x 3 mm (197 x 0,1 pol.)
Plugue de 3,5 mm (Ø): 6 mm (0,2 pol.)
AXIS T8353A/T8353B:
Microfone (C x Ø): 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 pol.)
Cabo (C x Ø): 1,8 m x 1.6 mm (71 x 0,06 pol.)
Plugue de 3,5 mm (Ø): 7,9 mm (0,3 pol.)
Adaptador XLR (L x Ø): 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 pol.)

Peso AXIS T8351: 70 g (0,15 oz)
AXIS T8353A: 14 g (0,5 oz)
AXIS T8353B: 80 g (2,8 oz)

Acessórios
inclusos

AXIS T8351: cobertura branca, suporte para montagem
de 0 – 4 mm, suporte para montagem, fita dupla-face de
20 x 10 mm, suporte para cabos, gaxeta para cabo M20 de 3 mm,
gaxeta para cabo M16 de 3 mm, Guia de Instalação
AXIS T8353B: adaptador XLR, pigtail

Acessórios
opcionais

Cabo de extensão de áudio AXIS A 5 m (197 pol.)
AXIS T8353A/T8353B: suporte AXIS T8353

Garantia Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

a. A alimentação é fornecida pelo produto de vídeo de rede Axis

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Faixa de frequências

www.axis.com
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