
EMBARGO DATE 15 juli 2021

PRODUCT NAME / LISTING TITLE Elgato Wave XLR – Microfooninterface, XLR/USB-C, anti-clipping, 75 dB versterker, fantoomvoe-
ding, directe monitor, aanraakdemping, Wave Link-app voor digitaal mixen

MSRP €169,99

MARKETING ASSETS https://corsair.sharefile.com/f/fo5b4e44-5f64-4a50-a2e7-ed11eadce952

PRODUCT DESCRIPTION LONG:
Wave XLR doet het werk van meerdere apparaten en combineert functies die je niet in conventione-
le audio-interfaces vindt. Hiertoe behoren een zelf ontwikkelde Clipguard-technologie tegen vervor-
ming, een knop voor capacitief dempen en integratie met gangbare Wave Link-mixingsoftware. Met 
een versterking van wel 75 dB voor zeer laag geluid klinken zelfs de meest beruchte ongevoelige 
dynamische microfoons luid en duidelijk. De 48 volt aan fantoomvoeding brengt condensator-
microfoons tot leven en met twee schakelbare hoogdoorlaatfilters kun je lage frequenties voor 
microfoonposities van dichtbij en veraf verwijderen. Je kunt zelfs het voorpaneel en de draaiknop 
verwisselen als je een ander design wilt. Wave XLR, een compacte USB-interface die je microfoon 
superkrachten geeft.

MEDIUM:
Wave XLR is een compacte interface die je microfoon superkrachten geeft en combineert functies 
die je niet in conventionele audio-interfaces vindt. Hiertoe behoren een zelf ontwikkelde Clipguard-
technologie tegen vervorming, een knop voor capacitief dempen en directe integratie met gangbare 
Wave Link-mixingsoftware. Je kunt zelfs het voorpaneel en de draaiknop verwisselen als je een 
ander design wilt.

SHORT:
Wave XLR is een compacte USB-interface die je microfoon superkrachten geeft. Deze interface 
beschikt zelf ontwikkelde technologie tegen vervorming, verwisselbare designonderdelen en kan 
worden geïntegreerd met gangbare mixingsoftware.
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FEATURES • Premium XLR naar USB-C-aansluiting
• Gebruik de Wave Link-app om Wave XLR te mixen met meerdere audiobronnen en om twee 

afzonderlijke mixen te maken
• Zelf ontwikkelde Clipguard-technologie voorkomt microfoonvervorming
• Tot 75 dB hogere versterking voor zeer laag geluid versterkt ongevoelige microfoons
• Fantoomvoeding van 48 V stuurt condensatormicrofoons aan
• Tweevoudig selecteerbare filters verwijderen lage frequenties 
• Krachtige 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor monitoring zonder vertraging 
• Knop voor capacitief dempen sluit na een lichte aanraking de toevoer van je microfoon af
• Multifunctionele draaiknop voor microfoonversterking, hoofdtelefoonvolume en microfoon/pc-

mix 
• Het voorpaneel en de draaiknop zijn verwisselbaar voor andere designs

TECHNICAL SPECIFICATIONS • Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Dynamisch bereik: 100 dB (120 dB Clipguard ingeschakeld)
• Equivalente geluidsinvoer (EIN): -130 dBV bij 60 dB versterking
• Versterkingsbereik: 0 - 75 dB
• Fantoomvoeding: 48 VDC, 7 mA
• Maximaal ingangsniveau: 10 V bij 0 dB versterking (Clipguard ingeschakeld)
• Maximaal uitgangsniveau: 77 mW
• Resolutie: 24-bits
• Bemonsteringsfrequentie: 48/96 kHz
• Interface: USB-C

SYSTEM REQUIREMENTS • Windows 10 (64-bits)
• macOS 10.15 of hoger 
• USB 3.0 of hoger
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BOX CONTENTS Wave XLR, USB-C-kabel, Snelstartgids

PRODUCT DIMENSIONS 3,47 x 4,63 x 3,31 in / 88 x 118 x 84 mm (diepte x breedte x hoogte)

PRODUCT WEIGHT 0,66 lb / 300 g

PACKAGING DIMENSIONS 7,52 x 6,10 x 3,74 in / 191 x 155 x 95 mm (diepte x breedte x hoogte)

PACKAGING WEIGHT 1,61 lb / 730 g

MASTER PACK QUANTITY 16

MASTER PACK DIMENSIONS 16,10 x 13,23 x 16,93 in / 409 x 336 x 430 mm (diepte x breedte x hoogte)

MASTER PACK SHIPPING WEIGHT NW: 25,79 lb / 11,70 kg  |  GW: 29,32 lb / 13,30 kg

PALLET QUANTITY 256

WARRANTY 2 Jaren

HARMONIZED TARIFF CODE 8518.40.2000

COUNTRY OF ORIGIN CHINA

PART NUMBER | UPC | EAN Part number: 10MAG9901  |  UPC: 840006642886 |  EAN: 0840006642886
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