
EMBARGO DATE 18. Juni 2020

LISTING NAME Elgato Wave:1
Premium USB-condensatormicrofoon en digitale oplossing voor mixing, anti-clippingtechnologie, 
tactiel dempen, streamen en podcasten   

MSRP €139.99

MARKETING ASSETS https://corsair.sharefile.com/d-s95b45347f34484b8

PRODUCT DESCRIPTION LONG:
Wave:1 is jouw microfoon en digitale oplossing voor mixing die het gemak van plug-and-play 
combineert met schakelingen van professionele kwaliteit. Nooit meer last van clipping dankzij de 
zelf ontwikkelde technologie om vervorming tegen te gaan. Sluit een koptelefoon aan voor moni-
toring zonder vertraging. Draai de draaiknop om het monitorvolume aan te passen, druk ‘m in om je 
microfoon te dempen en controleer in een oogopslag de dempingsstatus. En met de Wave Link-app 
combineer je al je audiobronnen en creëer je twee afzonderlijke mixen: een voor jezelf en een voor 
je publiek. Wave:1 produceert niet alleen professioneel geluid voor je stream of podcast, je krijgt 
ook de controle over je volledige audioworkflow.

MEDIUM:
Wave:1 is jouw microfoon en digitale oplossing voor mixing die het gemak van plug-and-play com-
bineert met schakelingen van professionele kwaliteit. Nooit meer last van clipping dankzij de zelf 
ontwikkelde technologie om vervorming tegen te gaan. En met de Wave Link-app combineer je al je 
audiobronnen en creëer je twee afzonderlijke mixen: een voor jezelf en een voor je publiek.

SHORT:
Wave:1 is jouw microfoon en digitale oplossing voor mixing die het gemak van plug-and-play com-
bineert met schakelingen van professionele kwaliteit.
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FEATURES • Condensatorcapsule met een nauwkeurige cardioïde richtingskarakteristiek legt spraak minutieus  
       vast
• Gebruik de Wave Link-app om Wave:1 en maximaal zeven andere audiobronnen te bedienen en  
       om twee afzonderlijke mixen te creëren
• Analoge naar digitale conversie tot 24-bits/48 kHz produceert rijke details 
• Zelf ontwikkelde Clipguard-technologie maakt vervorming vrijwel onmogelijk
• Superieure schakelingen zorgen voor een vlekkeloze overdracht van het audiosignaal 
• Schakelbaar hoogdoorlaatfilter elimineert ongewenst laagfrequent geluid
• 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor monitoring zonder vertraging 
• Draaiknop om het monitorvolume aan te passen en de microfoon te dempen, met led-ring voor de  
       dempingsstatus 
• Intern popfilter voorkomt plosieve geluiden 
• Verstelbare bureaustandaard met adapter voor arm biedt ultieme flexibiliteit
• Speciale accessoires zoals een elastische houder, een extern popfilter en verlengstukken voor de  
       bureaustandaard zijn afzonderlijk verkrijgbaar

TECHNICAL SPECIFICATIONS • Capsule: elektret van 17 mm
• Richtingskarakteristiek: cardioïde
• Resolutie: 24-bits
• Bemonsteringsfrequentie: 48 kHz
• Frequentiebereik: 70 - 20000 Hz
• Gevoeligheid: -25 dBFS (min. versterking) | 15 dBFS (max. versterking)
• Max SPL: 120 dB (140 dB Clipguard ingeschakeld)
• Dynamisch bereik: 95 dB (115 dB Clipguard ingeschakeld)
• Interface: USB-C
• Afmetingen: 141 x 66 x 40 mm
• Gewicht: Microfoon en U-beugel 245 g | Voet 310 g

SYSTEM REQUIREMENTS • Windows 10 (64-bit) / macOS 10.15 of hoger
• USB 2.0 poort
• 4GB RAM
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BOX CONTENTS Wave:1, USB-C-kabel, Bureaustandaard, Adapter voor arm, Snelstartgids

PRODUCT DIMENSIONS 1.57 x 2.60 x 5.55 in / 40 x 66 x 141 mm  (diepte x breedte x hoogte)

PRODUCT WEIGHT 0.47 lb / 215 g

PACKAGING DIMENSIONS 4.88 x 5.79 x 9.92 in / 124 x 147 x 252 mm (diepte x breedte x hoogte)

PACKAGING WEIGHT 2.18 lb / 990 g

MASTER PACK QUANTITY 16

MASTER PACK DIMENSIONS 12.01 x 20.47 x 20.67 in / 305 x 520 x 525 mm (diepte x breedte x hoogte)

MASTER PACK SHIPPING WEIGHT NW: 39.02 lb / 17.70 kg  |  GW: 34.83 lb / 15.80 kg

PALLET QUANTITY 256 

WARRANTY 2 Jaren

HARMONIZED TARIFF CODE 8518.10.8030

COUNTRY OF ORIGIN CHINA

PART NUMBER | UPC | EAN Artikelnummer: 10MAA9901  |  UPC: 840006618065 |  EAN: 0840006618065
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