
Descrição Geral
O Modelo 55SH Série II fornece o design UNlDYNE Icônico da Shure com-
binado aos modernos componentes acústicos para atender aos padrões de
desempenho atuais. Este microfone é excelente para captação vocal com
suas características de pico de presença Shure.

O 55SH Série II possui um padrão de captação polar (unidirecional) cardioide
que minimiza a captação de sons na parte de trás do microfone. Isso permite
que o Modelo 55SH Série II seja usado próximo a alto-falantes sem criar
problemas de realimentação e pode ser operado sob condições acústicas
adversas onde os microfones omnidirecionais não podem.

O 55SH Série II possui uma saída equilibrada com impedância baixa para
conexão com as entradas do microfone classificadas entre 75 e 300 ohms.
O microfone possui um suporte antichoque da cápsula para reduzir o ruído
do pedestal, um switch Liga/desliga e um suporte giratório com rosca de
5/8”–27 autoajustável.

Este microfone é ideal para falar com o público ou para sistemas de som
em palcos de teatros, bem como para transmissões, gravações ou outras
aplicações em sons onde um microfone montado em um pedestal com uma
aparência clássica é desejável.

Recursos
• Padrão de captação cardioide uniforme para ganho máximo antes da

realimentação e excelente rejeição a sons fora de eixo
• Resposta de freqüência sob medida especificamente projetada para

discursos, vocais e músicas instrumentais
• Estrutura em metal fundido cromado e design mecânico resistente ao

desgaste e ao abuso
• Aparência clássica, desempenho moderno
• Cápsula com suporte antichoque minimiza o ruído transmitido pelo

pedestal e assegura uma operação silenciosa
• Suporte giratório auto-ajustável permite inclinação de 45 graus para

frente e 80 graus para trás
• Interruptor Liga/Desliga
• Qualidade, robustez e confiabilidade Shure

Especificações
Tipo
Dinâmica (bobina móvel)

Resposta a Frequências
50 a 15,000 Hz

Padrão polar
Cardióide

Impedância de saída
EIA classificada a 150 Ω (270 Ω real)

Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

-58,0 dBV/Pa[1]

Polaridade
Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referên-
cia ao pino 3

Peso
0,624 kg (1,37 lb)

Alojamento
Estrutura em metal fundido cromado
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Model 55SH-II
Microfone Vocal Unidyne Icônico



100 mm
(3 15/16 in.)

77.8 mm
(3 1/16 in.)

34.1 mm
(1 11/32 in.)

27 mm
(1 1/16 in.)

5/8 - 27  TH’D 42.1 mm
(1 21/32 in.)

55.6 mm
(2 3/16 in.)

115 mm
(4 17/32 in.)

73 mm
(2 7/8 in.)

23.8 mm
(15/16 in.)

Off

Dimensões Totais

Cápsula

Interruptor

Preto

Preto
Amarelo

Azul
Terminal Codificado

Acessórios

Acessórios Opcionais
C25JCabo de 7,6 m (25 pés) (XLR-XLR)

Peças de Reposição
R115Cápsula para o 55SH Série II
R115SCápsula para o Super 55

Certificações
Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes
e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em:
www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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