
2021.12v1.0

คูม่ือการใช้งาน
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ข้อมูลเบือ้งต้น
DJITM Mic เป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบสองช่องสัญญาณ ซ่ึงประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณสองเครื่องและเครื่องรับหน่ึงเค
รื่อง ซ่ึงสามารถบันทึกแหล่งกำาเนิดเสียงสองแหล่งพร้อมกันที่ระยะห่างสูงสุด 250 ม.* ตัวส่งสัญญาณมีไมโครโฟนแบบรอบ
ทิศทางในตัว รองรับการใช้ไมโครโฟนภายนอก และสามารถคลิปติดกับเสือ้ผ้าหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำาเนิดเสียง 
ด้วยพืน้ที่จัดเก็บภายใน 8 GB DJI Mic สามารถบันทึกเสียงได้นานถึง 14 ช่ัวโมง** 
เครื่องรับมีหน้าจอสัมผัส OLED ซ่ึงผู้ใช้สามารถรับชมระดับเสียงแบบเรียลไทม์ ความแรงของสัญญาณไร้สาย เกน 
โหมดการบันทึก และอื่น ๆ ด้วยการใช้พอร์ตขยาย เครื่องรับจะสามารถเช่ือมต่อกับกล้องหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เสียงคุณภา
พสูง เครื่องรับยังสามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นไมโครโฟนและพอร์ตจอภาพที่สามารถตรวจติดตามเสียงได้แบบเ

รียลไทม์ กล่องชาร์จที่ให้มาสามารถชาร์จตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณพร้อมกัน และเช่ือมต่อกันโดยอัตโนมัติ 
* ทดสอบในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ปราศจากส่ิงกีดขวาง

** ทดสอบด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง 48,000Hz และรูปแบบเสียง 24-bit mono WAV

ตัวส่งสัญญาณ DJI Mic
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1. ตัวบ่งชีส้ถานะระบบ
แสดงสถานะการเช่ือมตอ่กับตวัรบัสัญญาณและระดบัแบตเตอรีข่องตวัส่งสัญญาณ 
รปูแบบการกะพรบิ รายละเอียด

สถานะการเช่ือมต่อ

ไฟตดิคา้ง เช่ือมตอ่กับเครือ่งรบั

กะพรบิช้า ๆ ตดัการเช่ือมตอ่จากตวัรบัสัญญาณแล้ว

กะพรบิเรว็ ๆ การเช่ือมโยง

ไฟกะพรบิสีเขียวและแดงสลับกัน กำาลังอัปเดตเฟิรม์แวร์

คำาอธิบายระดับแบตเตอรี่

สีเขียวคา้ง ระดบัแบตเตอรี ่≥20%
สีแดงคา้ง ระดบัแบตเตอรี ่<20%
ระดับแบตเตอรี ่LED ระหวา่งการชารจ์

กะพรบิเป็นสีเขียวช้า ๆ ระดบัแบตเตอรี:่ 0~25%
กะพรบิเป็นสีเขียวสองครัง้ ระดบัแบตเตอรี:่ 26~50%
กะพรบิเป็นสีเขียวสามครัง้ ระดบัแบตเตอรี:่ 51~75%
กะพรบิเป็นสีเขียวส่ีครัง้ ระดบัแบตเตอรี:่ 76~100%
ปิด ชารจ์เต็มแล้ว
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คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

2. พอรต์ข้อมูล (USB-C)
สำาหรบัการคดัลอกเสียงหรอือัปเดตเฟิรม์แวรห์ลังจากเช่ือมตอ่กับคอมพิวเตอร ์สามารถใช้สำาหรบัชารจ์ได้

3. ปุ่มพาวเวอร์
กดคา้งเพื่อเปิดหรอืปิดเครือ่ง กดสองครัง้เพื่อปิดเสียง

4. ไมโครโฟนภายใน
สำาหรบับันทึกเสียง 

5. อินพุต TRS 5.3.5 มม.
สำาหรบัการเช่ือมตอ่ไมโครโฟนภายนอก ห้ามเช่ือมตอ่ไมโครโฟนกับแหล่งจ่ายไฟ 24 V หรอื 48 V 

6. ไฟ LED แสดงสถานะการบันทึก
แสดงสถานะการบันทึกของตวัส่งสัญญาณ 

รปูแบบการกะพรบิ รายละเอียด
สีแดงคา้ง การบันทึก

กะพรบิสีแดง ปิดเสียง

ปิด ไม่ไดบ้ันทึก 

7. ปุ่มเช่ือมโยง
กดคา้งไวเ้พื่อเริม่เช่ือมตอ่กับเครือ่งรบั เมื่อเช่ือมตอ่เครือ่งรบักับโทรศัพท์มือถือและตวัรบัสัญญาณและตวัส่งสัญญาณแล้ว กด
หน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มหรือหยุดการบันทึกบนโทรศัพท์มือถือ (สนับสนุนเฉพาะโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถใช้ปุ่มระดับ
เสียงเพื่อถ่ายภาพหรอืเริม่หรอืหยุดวดิโีอได)้

8. ปุ่ม Record
กดหน่ึงครัง้เพื่อเริม่หรอืหยุดการบันทึกวดิโีอ

9. แท่นชารจ์
การชารจ์จะเริม่ต้นหลังจากการเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับแท่นชารจ์ของเคสชารจ์ และตัวส่งสัญญาณจะเชื่อมต่อกับเครือ่งรบั
โดยอัตโนมัตใินเคสชารจ์

ตัวรับสัญญาณ DJI Mic
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1. จอสมัผัส OLED
แสดงข้อมูล เช่น ระดบัเสียงแบบเรยีลไทม ์ ระดบัแบตเตอรีข่องเครือ่งรบัและตวัส่งสัญญาณ สถานะการชารจ์ ความแรงของ
สัญญาณไรส้าย เกน และโหมดการบันทึก เลื่อนหน้าจอลงหรอืเลื่อนขึน้เพื่อเข้าถึงการตัง้คา่ 
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คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

2. ปุ่มพาวเวอร์
กดคา้งเพื่อเปิดหรอืปิดเครือ่ง กดหน่ึงครัง้เพื่อล็อกหรอืปลดล็อกหน้าจอ

3. พอรต์ข้อมูล (USB-C)
หลังจากเช่ือมตอ่กับคอมพิวเตอรแ์ล้ว สามารถใช้เพื่ออัปเดตเฟิรม์แวรห์รอืไมโครโฟนสำาหรบัคอมพิวเตอร์ ได ้ สามารถใช้สำาห
รบัชารจ์ได้

4. พอรต์จอภาพ
เสียบหูฟัง TRS 3.5 มม. เพื่อตรวจสอบการบันทึกของตวัส่งสัญญาณ

5. เอาต์พุต TRS 5.3.5 มม.
สำาหรบัเอาท์พุคเสียงไปยังกล้อง ห้ามเช่ือมตอ่กับอุปกรณ์ที่มีเอาตพ์ุต 24 V หรอื 48 V

6. พอรต์ขยาย
สำาหรบัการเช่ือมตอ่กับโทรศัพท์มือถือโดยใช้อะแดปเตอรโ์ทรศัพท์มือถือหรอืเช่ือมตอ่กับกล้องโดยใช้อะแดปเตอรฮ์อตช ู

7. แท่นชารจ์
การชารจ์จะเริม่ตน้หลงัจากการเช่ือมตอ่ตวัรบัสัญญาณกบัแทน่ชารจ์บนเคสชารจ์ และตวัรบัสัญญาณจะเช่ือมตอ่กบัตวัส่งสัญญาณใน
เคสชารจ์โดยอตัโนมตัิ

เคสชาร์จ

1 2

1. พอรต์ชารจ์ (USB-C)
สำาหรบัการชารจ์เคสชารจ์ 

2. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

แสดงระดบัแบตเตอรีข่องเคสชารจ์

 ไฟ LED ตดิอยู่  ไฟ LED กะพรบิ  ไฟ LED ดบั
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คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรีร่ะหวา่งการชารจ์ (LED กะพรบิตามลำาดับ)

76~99%

51~75%

26~50%

≤25%

ชารจ์เต็มแล้ว (ปิดเครือ่ง)
LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรี่

76~100%

51~75%

26~50%

10~25%

<10%
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การใช้งาน

การเช่ือมโยง
ตวัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณจะเช่ือมโยงกันโดยคา่เริม่ตน้ ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อเช่ือมโยงหากเครือ่งส่งและตวัรบัสัญญ
าณถูกตดัการเช่ือมตอ่ 
1. วางตวัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณไวใ้นเคสชารจ์ และอุปกรณ์จะเช่ือมตอ่กันโดยอัตโนมัต ิ
2. เปิดตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ กดปุ่มลิงค์ของตัวส่งสัญญาณค้างไว้ เลื่อนหน้าจอของเครื่องรับ เลือก การตัง้ค่า 

แล้วเลื่อนดูและแตะ ลิงค์อุปกรณ์ เพื่อเริ่มการเช่ือมต่อ ไฟ LED แสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเขียวเพื่อแสดงว่าการเช่ือมต่อ
สำาเร็จ 

การใช้ DJI Mic
ตัวสง่สญัญาณ
ตวัส่งสัญญาณสามารถประกบตดิไดโ้ดยการใช้คลิปแม่เหล็กกับเสือ้ผ้าหรอืพืน้ผิวที่เสถียรอย่างใดอย่างหน่ึง ตวัหนีบยังสามารถใช้ติ
ดตวัส่งสัญญาณเข้ากับเสือ้ผ้าไดอ้ีกดว้ย

ขอแนะนำาให้ใช้กระจกบังลมเมื่อใช้ตวัส่งสัญญาณกลางแจ้งหรอืในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรง ตดิกระจกบังลมเข้ากับตวัส่งสัญญาณ
โดยจัดให้เข้ากับไมโครโฟนภายในและหมุนกระจกบังลมเพื่อล็อกให้เข้าที ่
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คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

ตัวรบัสญัญาณ
1. การใช้รว่มกับกล้อง
 หากต้องการบันทึกเสียงและส่งผ่านไปยังกล้อง ให้เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับกล้องโดยใช้อะแดปเตอร์ฮอตชูและเช่ือมต่อกับ

พอรต์ไมโครโฟนของกล้องโดยใช้สายกล้องที่ให้มา 

ลดระดบัเสียงของกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงเพีย้น

2. การใช้กับโทรศัพท์มือถือ
 ตอ่เครือ่งรบัเข้ากับโทรศัพท์มือถือโดยใช้อะแดปเตอรโ์ทรศัพท์มือถือเพื่อบันทึกเสียงและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ สามารถเล่น

เสียงไดห้ลังจากที่ถอดเครือ่งรบัออกจากโทรศัพท์มือถือแล้ว

Lightning USB-C

• พอรต์เอาตพุ์ต TRS 3.5 มม. ของตวัรบัสัญญาณไม่สามารถส่งออกไดห้ลังจากเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอรโ์ทรศัพทมื์อถอื
• เฉพาะโหมด Mono เท่าน้ันที่สามารถใช้ได้หลังจากเช่ือมต่อเครื่องรับกับอะแดปเตอร์ Lightning สำาหรับ

โทรศัพท์มือถือ
• ลำาโพงโทรศัพท์มือถือไม่สามารถส่งเสียงได้หลังจากเช่ือมต่อตัวรับสัญญาณกับโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้หู

ฟังหรือลำาโพง Bluetooth แทนได้
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คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

Home
สว่นบนของหน้าจอแสดงสถานะของตัวรบัสญัญาณ 
S  : กำาลังบันทึกวดิโีอ เลือกระหวา่ง S (Stereo), M (Mono), และ Ms (Mono Safety Track)

 : ระบุความแรงของตวัรบัสัญญาณ 
 : บ่งชีว้า่มีการเช่ือมตอ่หูฟังภายนอก 
 : แสดงความแรงของสัญญาณไรส้ายระหวา่งตวัส่งสัญญาณ 1 และตวัรบัสัญญาณ หากมีตวัส่งสัญญาณเพียงเครือ่งเดยีวที่เช่ือม

ตอ่อยู ่ข้อมูลของตวัส่งสัญญาณเครือ่งเดยีวเท่าน้ันที่จะแสดง
 : แสดงความแรงของสัญญาณไรส้ายระหวา่งตวัส่งสัญญาณ 2 และตวัรบัสัญญาณ
 : แสดงระดบัแบตเตอรีข่องตวัรบัสัญญาณ 

ตรงกลางของหน้าจอบ่งชีส้ถานะของตัวสง่สญัญาณ 

 : บ่งชีค้วามแรงของตวัส่งสัญญาณ 
 : บ่งชีว้า่กำาลังมีการบันทึกเสียง

 : ระบุช่องสัญญาณเสียง
 : แสดงระดบัแบตเตอรีข่องตวัส่งสัญญาณ

ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงปรมิาณแบบเรยีลไทม์

"  " ระบุระดบัเสียงของไมโครโฟนภายใน
"  " บ่งชีว้า่ปิดเสียงอยู่
"  " ระบุระดบัเสียงของไมโครโฟนภายนอก

การตัง้ค่า
Slide Down
เลื่อนลงจากดา้นบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตัง้คา่ เลื่อนไปทางซ้ายหรอืขวาเพื่อเลือกตวัเลือก และเลื่อนขึน้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้า 

การตัง้ค่าโหมดการบันทึก

เลือกระหวา่ง S (Stereo), M (Mono), และ Ms (Mono Safety Track)
 โมโน: ในโหมดโมโน เสียงที่บันทึกโดยตวัส่งสัญญาณสองตวัจะอยู่ในช่องสัญญาณเดยีว

L +4 R
1 2S +3

+2

3. การใช้กับคอมพิวเตอร์

 เช่ือมตอ่เครือ่งรบักับคอมพิวเตอรผ์่านพอรต์ USB-C เป็นไมโครโฟนสำาหรบัคอมพิวเตอร ์

ใช้สายชารจ์มาตรฐานเพื่อเช่ือมตอ่ DJI Mic กับคอมพิวเตอรแ์ละป้อนการตัง้คา่อินพุทที่เกี่ยวข้องบนคอมพิวเตอร์

การสั่งการด้วยจอสัมผัส OLED
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 โมโนท่ีมี Safety Track: คล้ายกับโหมด Mono เสียงจะถูกบันทึกใน -6dB ในกรณีที่แทรก็หลักบิดเบือนเน่ืองจากเสียง
ของแหล่งกำาเนิดเพิ่มขึน้อย่างฉับพลัน 

 สเตอรโิอ: ในโหมดสเตอรโิอ เสียงจะถูกแบ่งออกเป็นช่องสัญญาณซ้ายและขวา

 RX Gain: สามารถลดเสียงไดห้ากเสียงเพีย้น

 เสยีงของจอภาพ: แตะเพื่อปรบัระดบัเสียงของตวัรบัสัญญาณ 
 การตัง้ค่าท่ัวไป

 Low Cut: หากเปิดใช้ Low Cut เสียงที ่150 Hz หรอืตำา่กวา่จะถูกกรองออก 
 การแจ้งเตือนการสัน่สะเทือน: การแจ้งเตอืนการส่ันสะเทือน: แตะเพื่อเปิดหรอืปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตอืน

การส่ันสะเทือน ตวัส่งสัญญาณจะส่ันในสถานการณ์ที่ระบุดา้นล่าง

การใช้งาน การสัน่สะเทือน

เปิดอุปกรณ์ ส่ันเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ
ปิดเครือ่ง ส่ันเป็นเวลานานขึน้

เริม่การบันทึก ส่ันเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ
หยุดการบันทึก ส่ันสองครัง้

 ลิงก์อุปกรณ์: แตะเพื่อเช่ือมโยงตวัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณ 
 ระดับของเครือ่งสง่: แตะเพื่อปรบัอัตราอินพุตของตวัส่งสัญญาณตามระดบัเสียงแบบเรยีลไทม ์ ลดความแรงเมื่อแถบ
ระดบัเสียงเปลี่ยนเป็นสีแดง โปรดทราบวา่การเพิ่มขึน้ของตวัส่งสัญญาณจะส่งผลตอ่ระดบัเสียงที่บันทึกไว้

 ความสวา่ง: แตะเพื่อปรบัความสวา่งของหน้าจอ

 ภาษา: หน้าจอสนับสนุนภาษาอังกฤษ จีนตวัย่อ จีนดัง้เดมิ ญี่ปุ่น เกาหล ี ไทย เยอรมัน สเปน ฝรัง่เศส อิตาล ี รสัเซีย 
บราซิล โปรตเุกส ตรุก ีอินโดนีเซีย หรอืโปแลนด ์ 

 วนัท่ีและเวลา: ตัง้คา่วนัที่และเวลาสำาหรบัไฟล์บันทึก

 Restore: แตะเพื่อรเีซ็ตการตัง้คา่เริม่ตน้

 เวอร์ช่ัน: ตรวจสอบเวอร์ช่ันของ SN, เฟิร์มแวร์ของตัวรับสัญญาณ และเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของการส่งสัญญาณ
ที่เช่ือมต่อ 

 ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ดขู้อมูลการปฏิบัตติามกฎระเบียบ

Slide Up
เลื่อนขึน้จากดา้นล่างของหน้าจอเพื่อดแูละควบคมุการบันทึก เปิดหรอืปิดปิดเสียง และดเูวลาการบันทึกที่เหลือ เลื่อนขึน้จากดา้น
ล่างดา้นซ้ายของหน้าจอเพื่อปรบัการตัง้คา่สำาหรบัตวัส่งสัญญาณ 1 และเลื่อนขึน้จากดา้นล่างสุดของหน้าจอเพื่อปรบัการตัง้คา่ของ
ตวัส่งสัญญาณ 2

การบันทึกตัวส่งสัญญาณ
หลังจากเปิดตวัส่งสัญญาณ ให้กดปุ่มบันทึกหน่ึงครัง้เพื่อเริม่การบันทึกและกดอีกครัง้เพื่อหยุดการบันทึก 

รูปแบบเสียงที่บันทึกไว้ของตัวส่งสัญญาณคือ WAV แบบ 24 บิต เมื่อบันทึกเป็นระยะเวลานาน ไฟล์จะถูกแยกโดยอัตโนมัติ
ทุก 30 นาที ระยะเวลาการบันทึกสูงสุดคือประมาณ 14 ช่ัวโมง ซ่ึงเมื่อถึงเวลาน้ัน เสียงท่ีบันทึกใหม่จะอัดทับเสียงท่ีเก่ากว่า
ที่บันทึกไว้หากพื ้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม
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ไฟล์เสียง
สามารถส่งออกหรอืลบเสียงที่บันทึกไวห้ลังจากเช่ือมตอ่กับคอมพิวเตอรแ์ละสามารถจัดรปูแบบผ่านตวัรบัสัญญาณได้

การอัปเดตเฟิร์มแวร์
เมื่อมีเฟิรม์แวรใ์หม่พรอ้มใช้งาน ให้อัปเดตเฟิรม์แวรโ์ดยเช่ือมตอ่ตวัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณกับคอมพิวเตอรแ์ยกตา่งหาก 

วธิีอัปเดตเฟิรม์แวร:์
1. ดาวน์โหลดเฟิรม์แวรใ์นหน้าผลิตภัณฑ์ที ่www.dji.com/mic/downloads 
2. เช่ือมตอ่ตวัส่งสัญญาณหรอืเครือ่งรบักับคอมพิวเตอรโ์ดยใช้สาย USB-C ที่ให้มา 
3. วางไฟล ์.bin ไฟล์อัปเดตเฟิรม์แวรท์ี่ดาวน์โหลดภายใตไ้ดเรกทอรรีากของตวัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณ
4. การอัปเดตเฟิรม์แวรต์วัส่งสัญญาณและตวัรบัสัญญาณจะเริม่ตน้โดยอัตโนมัตหิลังจากตดัการเช่ือมตอ่จากคอมพิวเตอร์

หากการอัปเดตเฟิรม์แวรล์้มเหลว ให้ดาวน์โหลดเฟิรม์แวรอ์ีกครัง้ รบีูตเครือ่งรบัหรอืตวัส่งสัญญาณ และทำาซำา้ขัน้ตอนข้างตน้ หลัง
จากเสรจ็สิน้การอัปเดตเฟิรม์แวร ์ ให้ตรวจสอบเวอรชั์นของเฟิรม์แวรบ์นตวัรบัสัญญาณเพื่อให้แน่ใจวา่เฟิรม์แวรไ์ดร้บัการอัปเดต
เรยีบรอ้ยแล้ว 

การทำางานของเคสชาร์จ
ขอแนะนำาใหช้ารจ์เคสชารจ์โดยใช้เครือ่งชารจ์ 5V/2A เคสชารจ์ไฟมแีบตเตอรีใ่นตวัทีม่ขีนาด 1800 mAh วางเครือ่งส่งและตวัรบัสั
ญญาณไวใ้นเคสชารจ์เพือ่เริม่การชารจ์ เมือ่เปิดเคสชารจ์แลว้ ตวัรบัสัญญาณจะแสดงระดบัแบตเตอรีข่องอุปกรณ์สามเครือ่งและเวลาก
ารบนัทกึทีเ่หลือของเครือ่งส่ง เครือ่งส่งและตวัรบัสัญญาณจะเปิดอยูเ่มือ่ถอดออกจากเคสชารจ์ เวลาการทำางานทัง้หมดคอืประมาณ 15 
ช่ัวโมงเมือ่ใช้ตวัส่งสัญญาณ ตวัรบัสัญญาณ และเคสชารจ์รว่มกนั 

อะแดปเตอรโ์ทรศัพทม์อืถอืและอะแดปเตอรฮ์อตชสูามารถใส่เขา้ไปในเคสชารจ์ได ้ไมว่า่จะตดิตัง้กับตวัรบัสัญญาณหรอืไมก็่ตาม
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ข้อมูลจำาเพาะ
ช่ือ ตัวสง่สญัญาณ DJI Mic
รุน่ AST01
ขนาด 47.3×30.4×20.0 มม.
นำ ้าหนัก 30 กรมั
โหมดไรส้าย GFSK 1 Mbps และ 2 Mbps
กำาลังส่งสัญญาณ (EIRP) < 20 dBm
ความถี่การทำางาน 2400-2483.5 เมกกะเฮิรต์ซ์
ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 1S
ความจุ 320 mAh
พลังงาน 1.23 Wh
แรงดนัไฟ 3.85 V
อุณหภูมิการชารจ์ 5° ถึง 45°C (41° ถึง 113°F)
อุณหภูมิการทำางาน -10° ถึง 45°C (14° ถึง 113°F)
เวลาในการชารจ์ 1 ช่ัวโมง 10 นาที
ระยะเวลาในการใช้งาน 5 ช่ัวโมง 30 นาที
ทิศทางของไมโครโฟน รบัเสียงรอบทิศทาง
การตอบสนองความถี่ ปิดใช้งาน Low Cut: 50 เฮิรตซ์ - 20 กิโลเฮิรตซ์ 

ใช้ Low Cut: 150 เฮิรตซ์ - 20 กิโลเฮิรตซ์

ระดบัความดนัเสียงสูงสุด (SPL) SPL 114 เดซิเบล (dB)
ระดบัอินพุตสูงสุด (3.5 มม.) -17 เดซิเบล (วนั < 0.1%)
สัญญาณรบกวนเทียบเท่า 23 เดซิเบลเอ
พลังงานเอาตพ์ุตอินเตอรเ์ฟซจอภาพ เอาตพ์ุตสูงสุด 22mW@1kHz, 32Ω

ช่ือ ตัวรบัสญัญาณ DJI Mic
รุน่ ASR01
ขนาด 47.4×32.2×17.4 มม.
นำ ้าหนัก 24.9 ก
โหมดไรส้าย GFSK 1 Mbps และ 2 Mbps
กำาลังส่งสัญญาณ (EIRP) < 20 dBm
ความถี่การทำางาน 2400-2483.5 เมกกะเฮิรต์ซ์
ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 1S
ความจุ 320 mAh
พลังงาน 1.23 Wh
แรงดนัไฟ 3.85 V
อุณหภูมิการชารจ์ 5° ถึง 45°C (41° ถึง 113°F)
อุณหภูมิการทำางาน -10° ถึง 45°C (14° ถึง 113°F)
เวลาในการชารจ์ 1 ช่ัวโมง 10 นาที
ระยะเวลาในการใช้งาน 5 ช่ัวโมง



คูม่ือการใช้งาน DJI MIC 

ช่ือ เคสชารจ์

รุน่ ASB01
ขนาด 103.1×61.9×41.5 มม.
นำ ้าหนัก 162.2 กรมั

ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 1S
ความจุ 1800 mAh
พลังงาน 10 Wh
แรงดนัไฟ 3.87 V
อุณหภูมิการชารจ์ 5° ถึง 45°C (41° ถึง 113°F)
อุณหภูมิการทำางาน 5° ถึง 45°C (41° ถึง 113°F)
เวลาในการชารจ์ 2 ช่ัวโมง 40 นาที

ระยะเวลาในการใช้งาน ชารจ์อุปกรณ์สามเครือ่งพรอ้มกันให้เต็ม x1.8

ข้อมูลหลังการขาย
แวะไปที ่https://www.dji.com/support เพือ่ทราบข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายดา้นการบรกิารหลงัการขาย บรกิารซ่อมบำารงุและ
ความช่วยเหลือ

ข้อความน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุดจาก
https://www.dji.com/mic

ลิขสิทธิ์ © 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์
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