
TEST DVD

+  doskonale zbalansowane 

i przejrzyste brzmienie

+  wyraźnie słychać zastoso-

wanie wysokiej klasy pod-

zespołów
+  trzy podstawowe cha-

rakterystyki kierunkowe 

i sześć pośrednich
+  filtr dolnozaporowy i tłu-

mik 10 dB.

+  uchwyt elastyczny w ze-

stawie

 –  przeraźliwie jasno świe-

cąca, niebieska dioda LED 
w zasilaczu

Peluso P-67
mikrofon lampowy

Tomasz Wróblewski

John Peluso uczył się tech-
nologii wytwarzania mikro-
fonów od łotewskiego fizyka 

Vernera Ruvaldsa, który w la-
tach czterdziestych współpraco-
wał z Georgiem Neumannem przy 

produkcji mikrofonów. Zajmując 

się naprawą mikrofonów John 

rozwinął swoją firmę, która wy-
twarzała także kapsuły pojemno-
ściowe o charakterystyce brzmie-
niowej legendarnych Neumannów 

i AKG. Kolejnym krokiem była 

produkcja własnych mikrofonów. 

P-67 jest najnowszym wyrobem 

konstruktora z Virginii.

K

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

•  główny mikrofon w profe-

sjonalnym studiu nagrań
•  mikrofon do rejestracji 

lektorów
•  uniwersalny mikrofon do 

ujęć wszelkiego typu in-

strumentów i planów 
dźwiękowych
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2.310 dolarów netto

PRODUCENT

Peluso Microphone Lab, LLC
www.pelusomicrophonelab.com
DOSTARCZYŁ

MJ Audio Lab
Warszawa
tel. 22-859-05-16
www.mjaudiolab.pl

Kapsuła: podwójna, pojem-

nościowa, membrany 34 mm.
Konstrukcja: mikrofon lam-

powy (lampa 6Ż1P-EW) z wyj-
ściem transformatorowym.
Pasmo przenoszenia: 
20 Hz–20 kHz.

Charakterystyki kierun-
kowe: dookolna, nerkowa 
i ósemkowa plus sześć cha-

rakterystyk pośrednich.
Czułość: 18 mV/Pa.
Impedancja wyjściowa: 
200 .

Maks. SPL: 148 dB (z włą-

czonym tłumikiem 10 dB).
Równoważny poziom szu-
mów: 14 dB (A-ważony).
Wymiary: 56×205 mm.

Waga: 600 g.



Konstrukcja

W praktyce

Podsumowanie

     

 W mikrofonie zastosowa-
no transformator wyjścio-
wy o parametrach zbliżo-
nych do trafa wykorzystywa-
nego w mikrofonie Neumann 

U 67. Lampa to rosyjska pen-
toda wysokiej częstotliwości 

6Ż1P-EW.

Firma Peluso znana jest po-
wszechnie jako producent 

najwyższej klasy kapsuł po-
jemnościowych o charak-
terystyce brzmieniowej po-
zwalającej uzyskać barwę 

typową dla klasycznych mi-
krofonów Neumann i AKG. 
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 Peluso P-67 dostarcza-
ny jest w eleganckiej waliz-
ce, zapakowany w drewnia-
ne pudełko i wraz z solidnym 

uchwytem elastycznym.


