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Description
The QMD52 JOQER is one of the most versatile microphones made by 
OQAN. It is a dynamic, professional microphone perfect for use in live 
performances, clubs, theatres… Its wide frequency response allows its use 
both for instruments and voice, managing to achieve a great variety of 
tones.

It has a metal body, high resistance plastic and metallic mesh. This 
microphone is notable for its great versatility, and can be used to capture 
guitar amplifiers, acoustic instruments, voices, wind instruments, percussion 
instruments… Connection with XLR.

Suitable for all types of voice applications that require a good sound and low 
coupling. 

It includes a clip and transport case.

Use
To avoid distortion or any imbalance that may damage the microphone or 
any connected audio equipment, the product can only be connected properly 
with XLR. Use the cable provided to connect the microphone or others of 
similar characteristics. The use of other cables could cause interferences.

The positioning (direction and distance) of the microphone is very important 
in the final result of the sound, which is why we recommend that you 
familiarize yourself with the different possibilities depending on the result 
that you wish to achieve. 

Warnings
• Do not open or amend the device. 
• Any modification or amendment may result in the loss of the product 
 warranty. 
• Prevent the product from being bashed and avoid vibrations, humidity or 
 spillages. 
• At the end of its usable life, dispose of the product in accordance with the 
 current applicable legislation.

Specifications:
• Type: Dynamic
• Directivity: Cardioid
• Frequency response: 50 Hz - 16 kHz
• Sensitivity: -56 dB ±3dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
• Impedance: 19 Ohm ±20% @ 1kHz
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Descripción
El QMD52 JOQER es uno de los micrófonos más polivalentes de la marca 
OQAN. Se trata de un micrófono dinámico profesional pensado para todo 
tipo de usos en directos, clubs, auditorios, teatros... Su amplia respuesta en 
frecuencia permite su uso tanto en instrumentos como en voces, logrando 
captar gran cantidad matices y timbres.

Tiene el cuerpo metálico, plástico de gran resistencia y rejilla metálica. Este 
micrófono destaca por su gran polivalencia, se puede usar para captar 
amplificadores de guitarra, instrumentos acústicos, voces, vientos, 
percusión... Conexión mediante XLR.

Apto para todo tipo de aplicaciones de voz donde se requiera un buen 
sonido y bajo acople.

Se incluye clip y funda de transporte.

Uso
Para evitar distorsiones o desajustes que puedan dañar el micrófono o 
cualquier equipo de audio conectado, el producto sólo puede conectarse 
adecuada con XLR. Utilice el cable suministrado para conectar el micrófono 
u otro de características similares. El uso de otros cables podría causar 
interferencias.

El posicionamiento (orientación y distancia) del micrófono es muy importan-
te en el resultado final del sonido, es por ello que se recomienda que se 
familiarice con las diferentes posibilidades en función del resultado que se 
desee lograr. 

Advertencias
• No abra ni modifique el dispositivo. 
• Cualquier modificación o manipulación comportará la pérdida de la 
 garantía del producto. 
• Evite que el producto sufra golpes, vibraciones, humedad o salpicaduras. 
• Deseche el producto al final de su vida útil de acuerdo con las 
 disposiciones legales aplicables

Especificaciones:
• Tipo: Dinámico
• Directividad: Cardioide
• Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 16 kHz
• Sensibilidad: -56 dB ±3dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
• Impedancia: 19 Ohm ±20% @ 1kHz

Frecuency response graph Uni-directional (at 1kHz)

Frecuency response graph Uni-directional (at 1kHz)
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Descrição
O QMD52 JOQER é um dos microfones mais polivalentes da marca OQAN. 
Trata-se dum microfone dinâmico profissional pensado para todo o tipo de 
usos em diretos, clubes, auditórios, teatros... A sua amplia resposta em 
frequência permite o seu uso tanto em instrumentos como em vozes, 
conseguindo captar grande quantidade de matizes e timbres.

Tem o corpo metálico, plástico de grande resistência e rede metálica. Este 
microfone destaca pela sua grande polivalência, se pode usar para captar 
amplificadores de guitarra, instrumentos acústicos, vozes, ventos, 
percussão... Conexão mediante XLR.

Apto para todo o tipo de aplicações de voz donde se requeira um bom som e 
baixo acople.

Inclui-se clip e capa de transporte.

Uso
Para evitar distorções ou desajustes que possam danificar i microfone ou 
qualquer equipamento de áudio conectado, o produto só se pode conectar 
adequadamente com XLR. Utilize o cabo fornecido para conectar o 
microfone ou outro de características similares. O uso de outros cabos 
poderia causar interferências.

O posicionamento (orientação e distância) do microfone é muito importante 
no resultado final do som, é por isso que se recomenda que se familiarize 
com as diferentes possibilidades em função do resultado que se deseje 
conseguir. 

Advertências
• Não abra nem modifique o dispositivo. 
• Qualquer modificação ou manipulação comportará a perda da garantia do 
 produto. 
• Evite que o produto sofra golpes, vibrações, humidade ou salpicos. 
• Descarte o produto ao final da sua vida útil de acordo com as disposições 
 legais aplicáveis.

Especificações:
• Tipo: Dinâmico
• Diretividade: Cardioide
• Resposta em frequência: 50 Hz - 16 kHz
• Sensibilidade: -56 dB ±3dB (0dB = 1V/Pa@1kHz)
• Impedância: 19 Ohm ±20% @ 1kHz
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Descrizione
Il QMD52 JOQER è un microfono dinamico progettato per l'uso in diretta, 
club, auditorium, teatri... La sua ampia risposta in frequenza permette l'uso 
sia con strumenti che con voci, riuscendo a cogliere una grande quantità di 
sfumature e timbri.
 
Ha il corpo in metallo, plastica ad alta resistenza e griglia metallica. Questo 
microfono si distingue per la sua grande versatilità, può essere usato per 
catturare amplificatori per chitarra, strumenti acustici, voce, fiati, percussio-
ni ...Collegamento tramite XLR.
 
Adatto a tutti i tipi di applicazioni vocali in cui è richiesta un buon suono e 
accoppiamento basso.
 
Clip e custodia inclusi.

Uso
Per evitare distorsioni o discordanze che possono danneggiare il microfono o 
qualsiasi dispositivo audio collegato, il prodotto può collegarsi correttamente 
solo con XLR. Utilizzare solo cavo bilanciato corretto per collegare il 
microfono. L'uso di altri cavi potrebbe causare interferenze.
 
Il posizionamento (orientamento e distanza) del microfono è molto importan-
te per l'esito della registrazione, motivo per cui si consiglia di acquisire 
familiarità con le diverse possibilità a seconda del risultato che si vuole 
raggiungere. 

Avvertenze
• Non aprire o modificare il dispositivo. 
• Qualsiasi modifica o manipolazione comporterà la perdita della garanzia. 
• Evitare che il prodotto subisca urti, vibrazioni, umidità o spruzzi. 
• Smaltire il prodotto alla fine della sua vita utile in conformità con le leggi 
 vigenti

Specifiche:
• Tipo: Dinamico
• Direttività Cardioide
• Risposta in frequenza: 50 Hz - 16 kHz
• Sensibilità: -56 dB ± 3dB (0 dB = 1V / Pa @ 1kHz)
• Impedenza: 19 Ohm ± 20% @ 1kHz

Frecuency response graph Uni-directional (at 1kHz)
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