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ARTİST ELİTE® SERİSİ
MİKROFONLARI

AE4100 Kardiyot Dinamik mikrofon
AE3000 Kardiyot Kapasitif Mikrofon
AE3300 Kardiyot Kapasitif Mikrofon
AE5100 Kardiyot Kapasitif Mikrofon
AE5400 Kardiyot Kapasitif Mikrofon

AE2500 Çift elemanlı Kardiyot Mikrofon
AE6100 Hiperkardiyot Dinamik mikrofon



AUDIO TECHNICA ARTİST ELİTE® SERİSİ  MİKROFONLARI 
 
Profesyonel Kullanım İçindir 
 
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Audio Technica’nın önceden yazılı izni 
alınmaksızın herhengi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit 
edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. 
 
Audio Technica, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Audio Technica, bu belgede 
tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik 
yapma hakkını saklı tutar. 
 
Audio Technica, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek 
herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızi, bir netice olarak hasıl olan ya da 
dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz. 
 
İşbu belgenin içeriği “olduğu gibi” sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller 
dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirlşi bir amaca uygunluk ile ilgili 
zımni garantiler de dahil oplmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartiyla, işbu belgenin 
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti 
verilmemiştir. Audio Technica, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, 
işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.  
 
Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTİST ELİTE®SERİSİ  
 
Audio-Technica’nın ünlü Artist ELİTE® Serisi, yeniden sıfırdan tasarlandı. 40 yılı aşkın bir tecrübeye 
sahip ve kendini kanıtlamış olan Ar&Ge grubumuzla birlikte bu birikimizi kullanarak güvenilir tasarımlar 
gerçekleştirip bu seriyi yeniden tasarladık. Seriye şaşırtıcı derecede yenilikçi birkaç mikrofon ekledik 
ve varolan klasik modellerimizi yükselttik. 
 
 
ARTİST ELİTE® MİKROFONLAR 
 
KAPASİTİF VOKAL MİKROFONLARI 
 
AE5400  

• Kardiyot kapasitif (‘‘cardioid condenser’’) mikrofon 
• En titiz mikrofon kullanıcıları tarafından istenen bozulmamış ses kalitesi 
• Geniş diyaframlı kapasitif tasarım 
• Mükemmel anti-şok tasarımı, düşük tutma gürültüsü ve sessiz bir performans sağlıyor 
• Her türlü ses patlamalarına karşı mükemmel koruma 
• Turnelerde asla sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir ve sağlam tasarım 
• Dahili 80 Hz HPF anahtarı ve 10 dB ped 

 
AE3300  

• Kardiyot kapasitif (‘‘cardioid condenser’’) mikrofon 
• Titizlik isteyen ayrıntı, parlak berraklık ve renklendirilmeyen gerçeklik 
• Sıradışı rejeksiyon nitelikleri olan iyi sabitlenmiş polar model 
• Mükemmel anti-şok tasarımı düşük tutma gürültüsü ve sessiz bir performans sağlıyor 
• Yüksek frekans berraklığını etkilemeden ses patlamalarına karşı mükemmel koruma 
• Turnelerde asla sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir ve sağlam tasarım 
• Dahili 80 Hz HPF anahtarı ve 10 dB ped 

 
DİNAMİK VOKAL MİKROFONLARI 
 
AE6100  

• Hiperkardiyot dinamik mikrofon  
• Mükemmel monitör kesme  
• Yüksek çıkış, hızlı süreksizlikler ve temiz eklemler 
• Maksimum geri bildirim rejeksiyonu 
• Düşük tutma gürültüsü için mükemmel anti-şok mühendisliği 
• Olağanüstü  ses patlama koruması 
• Sert, dayanıklı ve esnek  

 
AE4100  

• Kardiyot dinamik mikrofon 
• Sahne için optimize edilmiş mükemmel yalıtım özellikleri 
• Düşük tutma gürültüsü için mükemmel anti-şok mühendisliği  
• Olağanüstü patlama koruması 
• Sert, dayanıklı ve esnek 

  
Teknik 
Özellikler 

AE 5400 AE3300 AE6100 AE4100 

Yapısı Kapasitif Elektret Kapasitif Dinamik Dinamik 
Polar Modeli Kardiyot  Kardiyot  Hiperkardiyot Kardiyot 
Frekans Tepkisi 20-20,000 Hz 30-18.000 Hz 60-15.000 Hz 90-18.000 

Hz 
Açık Devre 
Hassaslığı 

–40 dB  
(10.0 mV) 

–42 dB  
(7.9 mV) 

–55 dB  
(1.7 mV) 

–55 dB  
(1.7 mV) 

Empedans 150 Ω 150 Ω 250 Ω 250 Ω 
Maksimum 
Giriş Seviyesi  
1 kHz @ 1% 

147 dB SPL 
10 dB ped ile 
157 dB SPL 

147 dB SPL 
10 dB ped ile 157 
dB SPL 

  



T.H.D. 
Sinyal/Gürültü 
Oranı 

80 dB   75 dB   

Dinamik Alan 133 dB 128 dB   
Gürültü 14 dB SPL 19 dB SPL   
Düşük Frekans 
Azalması 

80 Hz,  
12 dB/oktav 

80 Hz,  
12 dB/oktav 

  

(‘‘Phantom 
Power’’) 
Besleme 
Gerekliliği 

11-52V DC,  
4 mA 

11-52V DC,  
3 mA  
 

  

Ağırlık 
(aksesuarlar 
hariç) 

330 g 300 g 310 g 310 g  

Boyutlar 179 mm uzunluk  
50 mm çap 

179 mm uzunluk 
50 mm çap 

177 mm 
uzunluk 
48 mm çap 

177 mm 
uzunluk 
48 mm çap 

Çıkış 
konnektörü 

3-pin XLRM tipi 3-pin XLRM tipi 3-pin XLRM 
tipi 

3-pin 
XLRM tipi 

Dahil 
Aksesuarlar 

AT8470 Quiet-
Flex™  
Ayak kıskacı 
Yumuşak 
koruyucu torba 

AT8470 Quiet-
Flex™  
Ayak kıskacı 
Yumuşak 
koruyucu torba 

AT8470 
Quiet-Flex™ 
Ayak kıskacı 
Yumuşak 
koruyucu 
torba 

AT8470 
Quiet-
Flex™  
Ayak 
kıskacı 
Yumuşak 
koruyucu 
torba 

1 Pascal = 10 din/cm2 = 10 mikrobar = 94 dB SPL 
*Tipik, A-ağırlıklı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTİST ELİTE® MİKROFONLAR 
 
AE2500 

• Çift elemanlı kardiyot mikrofon 
• Kendi türünde ilk çift elemanlı tasarım, sarsıcı bir dönüştürücü başarısını temsil ediyor 
• İki eleman (kapasitif ve dinamik) tek bir muhafaza içinde yer alıyor 
• Dinamik eleman, agresif atakları iletirken kapasitif eleman yuvarlak tonları yakalıyor 
• Elemanlar, iki ayrı mikrofonda pratik olarak elde edilemeyecek mükemmel bir faz ilişkisinde 

yerleştirilmiş 
• Turnelerde asla sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir ve sağlam tasarım  
• Dahili 80 Hz HPF anahtarı ve 10 dB ped 
• 5 m çift kalkanlı, 8-damarlı kablo, mikrofonda 5-pin XLRF-tipi konnektör, iki 3-pin XLRM-tipi 

çıkış konnektörü  
 
AE3000  

• Kardiyot kapasitif (‘‘cardioid condenser’’) mikrofon 
• Gitar kabinleri, tom’lar, trampet, timpani ve davul zilleri gibi yüksek-SPL uygulamalarında 

harika sonuçlar verir  
• Geniş diyafram kapsülü, son derece doğru ve açık bir ses sunmak için açık kafa mimarisi ile 

birleşiyor 
• İnceltilmiş ızgaralı düşük profilli yan yönlü (‘‘side-address’’) tasarım, elemanın ses kaynağı 

karşısında optimum konumlandırılmasını sağlıyor 
• Yolda sağlamlık konusundaki güvenilirlik için sağlam tasarım 
• Dahili 80 Hz HPF anahtarı ve 10 dB ped 

 
AE5100 

• Kardiyot kapasitif (‘‘cardioid condenser’’) mikrofon 
• Davul zilleri, perküsyon, akustik gitar, yaylılar ve diğer akustik enstrümanlar için şaşmaz ses 

kalitesi 
• Geniş diyafram kapsülü doğru, renklendirilmemiş ve son derece doğal bir tepki sunuyor. 
• Düşük profil tasarımı,  geniş diyaframlı kapasitif mikrofon ile denenemeyen yenilikçi 

yerleştirme seçeneklerine izin veriyor 
• Turnelerde asla sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir ve sağlam tasarım  
• Dahili 80 Hz HPF anahtarı ve 10 dB ped 

 
 
Teknik özellikler AE2500 AE3000 AE5100 
Yapısı Kapasitif, Dinamik Kapasitif Kapasitif 
Polar Modeli Kardiyot  Kardiyot  Kardiyot 
Frekans Tepkisi Dinamik : 30-10.000 Hz  

20-17,000 Hz 
20-20,000 Hz 20-20,000 Hz 

Açık Devre Hassaslığı Dinamik : –54 dB (1.9 mV 
Kapasitif : –51 dB (2.8 mV) 
 

–43 dB (7 mV) – 36 dB (15,8 mV) 
 

Empedans Dinamik : 600 Ω 
Kapasitif : 100 Ω 
 

100 Ω 150 Ω 

Maksimum Giriş Ses 
Seviyesi 
1 kHz, T.H.D. %1 

Kapasitif : 148 dB SPL 
10 dB ped ile 158 dB SPL  

148 dB SPL 
10 dB ped ile 158 
dB SPL 

148 dB SPL 
10 dB ped ile 158 dB 
SPL 

Sinyal/Gürültü Oranı 
(1 kHz, 1 Pa) 

Kapasitif : 70 dB 83 dB 83 dB 

Dinamik Alan (1 kHz) Kapasitif : 124 dB 137 dB 137 dB 
Düşük Frekans 
Azalması 

80 Hz, 12 dB/oktav 80 Hz, 12 dB/oktav 80 Hz, 12 dB/oktav 

Besleme Gerekliliği 11-52V DC, 3 mA 11-52V DC, 3 mA 11-52V DC, 3 mA 
Ağırlık (aksesuarlar 
hariç 

390 g (391,22 g) 170 g (170,10 g) 143 g (141,75 g) 

Boyutlar 165 mm uzunluk  
55 mm çap 

115,5 mm uzunluk 
48 mm çap 

148,5 mm uzunluk 
26 mm çap 



Çıkış konnektörü İntegral 5-pin XLRM tipi İntegral 3-pin 
XLRM tipi 

İntegral 3-pin XLRM 
tipi 

Dahil Aksesuarlar Koruyucu çanta  
Kablo 
AT8471 yalıtım kıskacı 

Koruyucu çanta  
Kablo 
AT8471 yalıtım 
kıskacı 

Koruyucu çanta  
Kablo 
AT8471 yalıtım kıskacı
AT8136  Rüzgar 
koruyucu 

1 Pascal = 10 din/cm2 = 10 mikrobar = 94 dB SPL 
 



‹malatç› Firma

‹thalatç› Firma

Yetkili Teknik Servis

AAuuddiioo--TTeecchhnniiccaa
Pro Audio Division 
Tokyo, Japan

www.audio-technica.com
Tel: +81-3-6801-2001
Fax: +81-3-6801-2009
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