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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
H?i v? s?n ph?m này 

Thông tin s?n ph?m 

Microphone ?an chéo (X/Y) ghi l?i âm thanh Stereo trung th?c và rõ ràng.
Gi?ng nh? các máy ghi âm khác c?a hãng ZOOM, thi?t b? ghi âm ZOOM H1 có Microphone tích h?p ???c g?n ? 2 t?, giúp thu gi? và cho ra âm
thanh Stereo xu?t s?c. V?i cách b? trí micro ?an chéo (X/Y) h??ng mic thu ??ng tr?c có th? ghi l?i âm thanh nguyên g?c mà không có b?t k? s?
pha t?p nào. Thi?t b? H1 mang ??n cho b?n m?t b?n âm Stereo tuy?t h?o, có ?? sâu t? nhiên và ?a âm s?c.

Microphone H1 t?p trung ghi l?i âm thanh b?n c?n.
Hoàn toàn không gi?ng nh? microphone v?i búp sóng Omni (?a h??ng), luôn ghi nh?n âm thanh xung quanh d?n ??n s? h?n t?m âm thanh.
Microphone tích h?p c?a H1 là micro cardioid (??nh h??ng), t?p trung ghi l?i âm thanh c?n thi?t và lo?i b? t?p âm, các ti?ng ?n không mong
mu?n phía sau.

Thi?t b? H1 cho phép b?n ?i?u ch?nh âm l??ng (LEVEL) ho?c dùng ch? ?? âm l??ng t? ??ng ?? ghi ( AUTO LEVEL).
Trong c?u t?o c?a H1 có tích h?p m?t pream ch?t l??ng cao, cho phép b?n ?i?u ch?nh âm l??ng t? 1 ??n 100. B?n có th? ghi l?i âm thanh t?
thiên nhiên ??y sâu l?ng ho?c m?t ban nh?c rock m?nh m? nh? s?m r?n. N?u không th? t? ch?n cho mình m?c ?? âm l??ng phù h?p, b?n có th?
b?t ch? ?? âm l??ng t? ??ng ( AUTO LEVEL ) ?? ghi l?i âm thanh v?i m?c ?? nguyên b?n.

Thi?t b? H1 ghi l?i và l?u tr? d??i ??nh d?ng WAV chu?n 24 bit/ 96 khz.

Các ?o?n ghi âm c?a thi?t b? H1 ???c l?u tr? d??i ??nh d?ng WAV chu?n 24 bit/ 96 khz, v??t xa ch?t l??ng CD thông th??ng, cho âm thanh t?
nhiên trung th?c. Ngoài ra H1 c?ng có th? ghi l?i v?i ??nh d?ng MP3 ?? t?i ?a hóa th?i l??ng ghi âm. Hai ??nh d?ng trên r?t thích h?p cho vi?c
chia s? trên website ho?c email.
H? tr? th? nh? microSDHC lên ??n 32 GB.
B?n có th? l?p thêm th? nh? microSDHC dung l??ng t?i ?a lên ??n 32 GB. V?i 32 GB th? nh? th?i l??ng l?u t?i ?a là 50 gi? ghi liên t?c v?i ??nh
d?ng WAV chu?n 16 bit, 44,1 khz ho?c 555 gi? v?i ??nh d?ng MP3 chu?n 128 kbps.

Gi?m ti?ng ?n b?ng ch?c n?ng l?c b? t?n s? th?p ( LOW-CUT FILTER)

Ch?c n?ng này giúp b?n lo?i b? ti?ng ?n và t?p trung vào ghi âm. Thi?t b? này c?c k? lý t??ng cho các cu?c ph?ng v?n hay ghi hình ngoài tr?i.
N?u ti?ng gió gây c?n tr? vi?c ghi âm, b?n có th? l?p thêm bông b?t ch?n gió ?? gi?m thi?u ??n m?c t?i ?a.

Có c?ng h? tr? g?n microphone ngoài và k?t n?i v?i các thi?t b? âm thanh khác.

Thi?t b? H1 có l? c?m jack Stereo 3,5 mm, cho phép b?n b? sung thêm microphone ?? ph?c v? cho công vi?c. ngoài ra l? c?m gi?c này ch?p
nh?n chu?n stereo có th? k?t n?i ???c v?i các thi?t b? khác nh? cát-xét, ??u video, ngu?n analog…

Thi?t b? H1 cho phép ch?nh s?a và ?ánh d?u th?i gian ngay trên máy.

Vì thi?t b? H1 ghi l?i v?i ??nh d?ng sóng phát thanh BWF (Broadcast Wave Format) nên H1 c?c k? lý t??ng cho các nhà báo , phóng viên truy?n
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hình, truy?n thông, thám t?…?o?n ghi âm s? ???c ?óng d?u chi ti?t ngày, tháng và th?i gian kh?i t?o. B?n có th? ?ánh d?u v? trí trên track lên t?i
99 ?o?n ghi âm ?? có th? d? dàng theo dõi ho?c ch?nh s?a.

Thi?t b? H1 có tích h?p c? loa ngoài và màn hình tinh th? l?ng.

Trên thân máy có tích h?p thêm loa ngoài và m?t màn hình tinh th? l?ng ?? b?n có th? ki?m tra ?o?n ghi âm v?a thu ???c. T?t c? thông tin v?
?o?n thu nh? th?i gian ghi âm, th?i gian kh?i t?o, m?c pin…??u hi?n th? trên màn hình tinh th?.

Truy?n t?i d? li?u nhanh chóng thông c?ng k?t n?i USB 2.0

K? t? khi c?ng k?t n?i USB 2.0 ra ??i, ZOOM H1 có th? nhanh chóng chuy?n các d? li?u b?n ghi ???c t?i b?t k? máy tính nào, c? PC hay MAC.
Và t? ?ó b?n có th? ch?nh s?a các ?o?n ghi âm b?ng ph?n m?m DAW ho?c t?o m?t ??a CD.

Thi?t b? H1 có thi?t k? d? s? d?ng.

Thi?t b? H1 ???c thi?t k? v?i hàng lo?t các nút ?i?u ch?nh ngay trên thân máy t?o c?m giác r?t tr?c quan. Nh? nút thi?t l?p ??nh d?ng ( REC
FORMAT ), nút thi?t l?p âm l??ng âm l??ng t? ??ng ( AUTO LEVEL ), nút kích ho?t b? l?c t?n s? th?p ( LOW-CUT FILTER). Nh? thi?t k? ??n gi?n
này, b?n có th? s? d?ng H1 d? dàng ngay l?n ??u c?m nó.

Thi?t b? H1 có th? g?n k?t h?p v?i máy ?nh, máy quay phim.
Vì thi?t b? H1 có thi?t k? nh? g?n nên b?n có th? k?t h?p d? dàng v?i máy quay phim hay máy ?nh DSLR ??n không ng?. Gi? ?ây, b?n có th? t?o
ra m?t h? th?ng video hoàn h?o ghi l?i ?o?n phim HD cùng âm thanh Stereo tuy?t v?i.

Ghi âm liên t?c 10 gi? ch? v?i m?t viên pin AA.

Ch? v?i m?t viên pin AA công vi?c ghi âm c?a b?n kéo dài lên ??n 10 gi?. N?u có b? s?c h? tr? thì b?n có th? ghi âm liên t?c mà không lo l?ng v?
m?c pin. Thi?t b? H1 c?ng có ho?t ??ng b?ng ngu?n thông qua c?ng USB khi ch?c n?ng ??c th? nh? ???c kích ho?t.

Hàng tri?u ?o?n ghi âm ?ang n?m g?n trong túi b?n.

ZOOM H1 c?a b?n s?n sàng ghi âm b?t k? n?i ?âu b?t k? th?i gian nào. T? bu?i bi?u di?n âm nh?c, h?i ngh?, ph?ng v?n, h?p báo. ZOOM H1
cho b?n âm thanh trung th?c ??n không ng?.

Gói ph? ki?n h? tr? cho thi?t b? H1.

Gói ph? ki?n APH-1 ???c bán riêng không ?i kèm v?i thi?t b? ghi âm H1. Gói ph? ki?n bao g?m 6 món : S?c, cáp s?c USB, v? ??ng, chân ch?ng,
bông b?t,

Ch?c n?ng m?i ? phiên b?n 2.0
Thi?t b? H1 c?ng có ch?c n?ng thu tr?c ti?p lên máy tính PC ho?c MAC. B?n có th? s? d?ng ph?n m?mWaveLab LE c?a Steinberg ?? ch?nh s?a
?o?n ghi âm hay b?ng b?t k? ph?n m?m nào b?n yêu thích.

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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