VEZETÉKNÉLKÜLI MIKROFON OPCIÓK
VEZETÉKNÉLKÜLI MIKROFON OPCIÓK

Cserélhető és fix* mikrofonfejek, melyek az összes Shure rendszerrel kompatibilisek.

MEGHATÁROZÁSOK

PG58

SM58®

SM86

SM87A

BETA58A®

KOMPATIBILIS RENDSZEREK SZÁMA EGY FREKVENCIATARTOMÁNYBAN
Minden egyes vezetéknélküli mikrofonnak szüksége van egy saját frekvenciára a
megfelelő működéshez. Ebből adódóan nem lehet két vezetéknélküli rendszert
azonos frekvencián használni. Például, ha egy négytagú együttes úgy dönt, hogy
átváltana vezetéknélküli rendszerre, akkor összesen négy rendszerre (adóra
és vevőre) lesz szükségük, melyek négy különböző frekvencián működnek. A
kompatibilis rendszerek száma egy frekvenciatartományban azt jelenti, hogy
maximálisan hány vezetéknélküli rendszer használható egymástól függetlenül
egy frekvenciatartományban (pl 770 – 790 MHz-ig).

Masszív mikrofon, a tisztán
érthetőség kihangsúlyozására.

A legendás Shure énekmikrofon,
tiszta és meleg hangzás jellemzi.
A világon a legtöbb előadó
elsőszámú választása.

Az SM vezetéknélküli rendszerek legújabb mikrofonfeje.
Egyenletes, meleg és gazdag
módon adja vissza az
énekhangot.

Érzékeny énekmikrofon,
rendkívül pontos, meleg
hangzás jellemzi. Szűk
karakterisztika és 3 rétegű
pop filter.

Kiváló énekmikrofon, bővített
frekvenciatartománnyal.
Maximálisan elválasztható
a többi színpadi hangtól,
kevésbé gerjedékeny.

Kardioid
Dinamikus
60 Hz - 15 kHz*

Kardioid
Dinamikus
50 Hz - 15 kHz*

Kardioid
Kondenzátor
50 Hz - 18 kHz*

Szuperkardioid
Kondenzátor
50 Hz - 18 kHz*

Szuperkardioid
Dinamikus
50 Hz - 16 kHz*

VÁLASZTHATÓ FREKVENCIÁK
A vezetéknélküli jel egy adott rádiófrekvencián közvetíthető. Ha több a választható
frekvencia egy vezetéknélküli rendszeren, akkor nagyobb az esély arra, hogy
szabad frekvenciát találunk.
AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSOK
Scan (Automatikus frekvencia választás): A vevő automatikusan beállít egy
csatornát.
Sync (Automatikus adó beállítás): Egy infravörös kapcsolat segítségével az adó és
a vevő automatikusan szinkronizálható.
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ANTENNA OPCIÓK
Két vevő egy rack-ben történő használata esetén javasoljuk a Shure UA221,
több vevőnél az UA844SWB vagy az UA845SWB antenna közösítők használatát.

Stúdió minőségű hang
visszaadás élő eseményekre.
Egyenletes, részletes és pontos
hangzás jellemzi.

A KSM9 az énekhang legapróbb
részleteit is kihangsúlyozza.
Kivételesen konzisztens az egész
frekvenciatartománban, így minimalizálja a mikrofon mozgatása
által okozott hangszínváltozást.

Kapcsolható hiperkarioid és
szuperkardioid karakterisztika.

Gömbkarekterisztikájú
kondenzátor beszédmikrofon,
elsősorban interjúkhoz,
broadcast alkalmazásokra.

DIVERZITÁS
Az összes Shure vezetéknélküli rendszer (az UHF-R kivételével) mikroprocesszor
által vezérelt diverzitás technológiát használ az RF jel feldologozásánál, ami
kiküszöböli a nem kívánt kihagyásokat. Az UHF-R a Shure által kifejlesztett
MARCAD (maximum ratio combining audio diversity) technológiát használja,
ami maximális vételi minőséget és biztonságot nyújt. A két antenna vételi jelét
kombinálja, ami jelentősen csökkenti a jel/zaj szintet is.

A Beta 87C énekmikrofont
rendkívül egyenletes, meleg és
természetes hangzás jellemzi.A
karakterisztikának köszönhetően
a mikrofon mögötti hangokra
kevésbé érzékeny.

Szuperkardioid
Kondenzátor
50 Hz - 18 kHz*

Kardioid
Kondenzátor
50 Hz - 20 kHz*

Kardioid / Szuperkardioid
Kondenzátor
50 Hz - 20 kHz*

Hiperkardioid / Szuperkardioid
Kondenzátor
50 Hz - 20 kHz*

Gömbkarakterisztika
Kondenzátor
50 Hz - 12 kHz*

AUDIO REFERENCE COMPANDING
Shure szabadalom. A hagyományos vezetéknélküli rendszerekkel ellentétben
az Audio Reference Companding egy hangerő-függő tömörítést alkalmaz, amely
jelentősen növeli a minőséget, mivel kiküszöböli a fix tömörítés hátrányait.
Ennek köszönhetően:
– Tisztább a hang különböző hangerő szinteken
– Nincs “légzés” zaj
– Alacsonyabb zajszint
– Több “headroom” – Kisebb esély a clippelésre
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* Fix mikrofonfejjel szerelt kéziadókkal kerül szállításra a BLX, BLX-R és a GLX-D vezetéknélküli sorozat.
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A változtatás jogát fenntartjuk!

FEJ-, FÜL- ÉS CSIPTETŐS MIKROFON OPCIÓK
FEJ- FÜL- ÉS CSIPTETŐS MIKROFONOK
PGA31

WH20

SM31FH

SM35

MX153

BETA53/54

COUNRTYMAN WCE6

beszédre

beszédre, énekre

fitness prezentereknek

beszédre, énekre

beszédre

Prémiumkategóriás énekmikrofon

Professzionális beszédmikrofon

Kardioid

Kardioid

Kardioid

Kardioid

Gömb

53 Gömb / 54 Szuperkardioid

Több fajta karakterisztika

Kényelmes, könnyű kialakítás

Masszív konstrukció
hattyúnyak fejjel

Víztaszító és kényelmes kialakítás
hattyúnyak fejjel

Masszív konstrukció
hattyúnyak fejjel

CommShield® árnyékolás az
interferenciazavarok kiszűrésére

Kényelmes könnyű kialakítás

Rendkívüli hangminőség és
minimális láthatóság + kupakok

Fekete

Fekete

Fekete-narancssárga

Fekete

Fekete, bőr vagy világos bőr

Fekete vagy bőrszín (WBH53/54)

Fekete, kakaó, bőr, világos bőr

TA4F csatlakozás

TA4F, XLR vagy 6,3 mm csatlakozás

TA4F csatlakozás

TA4F, XLR csatlakozás

TA4F csatlakozás

TA4F vagy XLR csatlakozás

TA4F vagy LEMO 3 csatlakozás

Kondenzátor fejmikrofon

Dinamikus fejmikrofon

Kondenzátor fejmikrofon

Kondenzátor fejmikrofon

Kondenzátor fülmikrofon

Kondenzátor fejmikrofon

Kondenzátor fülmikrofon

WCE6i verzió hajlítható

CVL

WL93

SM93

WL183/184/185

MX150B/C/O

beszédre

beszédre

beszédre

beszédre

Kardioid

Gömb karakterisztika

Gömb karakterisztika

Rendkívüli hangminőség és
minimális láthatóság

Ideális broadcast alkalmazásokra

Fekete
TA4F csatlakozás

Kondenzátor csiptetős mikrofon

WL50/51

COUNRTYMAN WCB6

konferencia és broadcast alkalmazásokra

Kondenzátor mini csiptetős mikrofon
professzionális alkalmazásokra

Gömb /Szuperkardioid/ Kardioid

Kardioid/Gömb

Gömb/Kardioid

Több fajta karakterisztika

Ideális broadcast alkalmazásokra

Cserélhető
mikrofonkapszula

CommShield® árnyékolás az
interferenciazavarok kiszűrésére

Kétféle érzékenységben
is kapható + kupakok

A világ egyik legkisebb csiptetős
mikrofonja + kupakok

Fekete vagy bőrszín

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete/fehér vagy bőrszín (WL50)

Fekete, kakaó, bőr, világos bőr

TA4F csatlakozás

XLR csatlakozás

TA4F csatlakozás

TA4F vagy XLR csatlakozás

TA4F csatlakozás

TA4F vagy LEMO3 csatlakozás

Kondenzátor csiptetős mikrofon

Kondenzátor csiptetős mikrofon

Kondenzátor csiptetős mikrofon

Kondenzátor mini csiptetős mikrofon

Kondenzátor mini csiptetős mikrofon
professzionális alkalmazásokra

A teljes Countryman paletta rendelhető!

A változtatás jogát fenntartjuk!
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