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BETA91A   
Microfone Condensador Semicardioide

Descrição Geral
O Beta 91A da Shure é projetado para utilização com bumbos de bateria, pianos e outras aplicações tradicionais de baixa 
frequência. Sob medida para ambientes com muitos graves, este microfone possui uma poderosa resposta de baixa frequên
cia, além de pré-amplificador e conexão XLR integrados para facilitar a configuração e minimizar a desordem no palco. O Beta 
91A combina ataque e profundidade superiores para um som com qualidade de estúdio, mesmo em níveis de pressão sonora 
(SPL) extremamente altos.

Recursos
Microfone perfeito para apresentações ao vivo com a qualidade, resistência e confiabilidade da Shure.
Padrão polar semicardioide uniforme (no hemisfério acima da superfície de montagem) para se obter o ganho máximo 
antes da realimentação e rejeição de som fora do eixo
Resposta de frequência sob medida para bumbos de bateria e instrumentos graves
Faixa dinâmica ampla para uso em ambientes com alto SPL
Chave de contorno de duas posições melhora o ataque e a nitidez
Pré-amplificador e conector XLR integrados reduzem a desordem no palco e permitem uma configuração rápida e segura
Design de perfil baixo sem exigir hardware de montagem externo
Grade em aço e estrutura em metal fundido resistem a desgaste e a uso excessivo

Aplicações
Regras Gerais de Uso
Esta tabela lista as aplicações e técnicas de colocação mais comuns. Tenha em mente que a técnica do microfone é em gran
de parte uma questão de preferência pessoal; não há uma posição "correta" para o microfone.

Aponte o microfone para a fonte sonora desejada. Direcione sons indesejados para o seu ponto nulo.
Use a menor quantidade prática de microfones para aumentar o Ganho Acústico Potencial e evitar realimentação.
Siga a Regra 3 para 1 espaçando cada microfone em pelo menos três vezes a distância até a sua fonte para reduzir o 
Cancelamento de Fase.
Coloque os microfones o mais longe possível de superfícies reflexivas para reduzir a Filtragem Combinada.
Ao utilizar microfones direcionais, trabalhe próximo do microfone para obter uma resposta extra grave a fim de aproveitar 
o Efeito de Proximidade.
Evite o manuseio excessivo para minimizar a captação de ruídos mecânicos e vibração.
Não cubra nenhuma parte da grade do microfone, pois isso afeta adversamente o desempenho do microfone.

Aplicações e Colocação
A localização e a acústica da sala afetam fortemente a qualidade de som dos microfones. Para obter o melhor som geral para 
uma particular aplicação, pode ser necessário experimentar com o posicionamento do microfone e tratamentos da sala.
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Aplicação Sugestão para a Colocação do Microfone Qualidade do Tom

Bumbo de Bateria

Dentro do tambor, em uma almofada ou outra superfí
cie de amortecimento, afastado 25 a 152 mm (1 a 6 po
legadas) da cabeça do batedor.

Som completo, natural.

Chave de contorno ativada; 25 a 152 mm (1 a 6 pol.) 
da cabeça do batedor.

Ataque forte; máxima “profundida
de” de graves.

Piano

Monte o microfone na parte inferior da tampa sobre as 
cordas agudas inferiores. Experimente com a altura da 
tampa e a colocação nos martelos para se obter o som 
desejado.

Ataque forte, claro e bem equilibra
do; excelente isolamento.

Monte o microfone verticalmente dentro da caixa 
do piano, próximo do vértice da parede curva do pi
ano.

Encorpado, natural; excelente isola
mento e ruído mínimo dos martelos 
e amortecedores.

Montagem do Microfone
Se desejado, conecte o microfone a uma superfície preparada utilizando os furos de montagem na parte inferior do microfone.

Padrão Polar Semicardioide
Este microfone de perfil baixo possui um padrão polar cardioide no hemisfério acima da superfície de montagem. Mantenha 
as fontes sonoras dentro de uma faixa de 60° acima dessa superfície.
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Chave de Contorno

Uma chave de duas posições na parte inferior do microfone permite filtrar seletivamente a resposta de frequências baixas a 
médias sem ferramentas adicionais. Use este filtro para melhorar o ataque e a nitidez de instrumentos graves.

Resposta plana: Reproduz o som mais natural na maioria das aplicações.

Concha Baixa-Média: Esta configuração ajusta a resposta de frequência do microfone para proporcionar uma forte 'profundi
dade' em baixas frequências e muito ataque em frequências mais altas.

Impedância da Carga
A capacidade máxima de SPL, o nível de corte da saída e a faixa dinâmica variam com a impedância da carga de entrada do 
pré-amplificador ao qual o microfone é conectado. A Shure recomenda uma impedância mínima da carga de entrada de 1000 
Ω. A maioria dos modernos préamplificadores de microfone atende a essa exigência. Impedância maiores resultam em um 
melhor desempenho para essas especificações.

Requisitos de Alimentação Elétrica
Este microfone requer alimentação fantasma e tem melhor desempenho com uma fonte de alimentação de 48 VDC 
(IEC-61938). Entretanto, ele operará com uma pequena redução na cobertura e sensibilidade com fontes de até 11 VDC.

A maioria dos modernos misturadores fornece alimentação fantasma. Deverá ser usado um cabo de microfone balanceado: 
XLR para XLR.

Acessórios
Acessórios Incluídos

Bolsa de Transporte com Zíper 95A2314
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Acessórios Opcionais
Cabo TRIPLE-FLEX  25', Conector XLR Preto na Extremidade do Microfone C25E

Peças de Reposição
Cápsula Cardioide RPM98A/C

Especificações
Tipo

Condensador a Eletreto

Resposta de Frequência
20 a 20,000 Hz

Padrão polar
Semicardioide (cardioide no hemisfério acima da superfície de montagem)

Impedância de saída
150 Ω

Sensibilidade
a 1kHz,tensão de circuito aberto

-48,5 dBV/Pa(3,8 mV) 

SPL máximo
1 kHz a 1% THD 

carga de 2500 Ω 155  dB

carga de 1000 Ω 151  dB

Relação Sinal-Ruído 
64,5  dB

Escala Dinâmica
a 1kHz

carga de 2500 Ω 125,5  dB

carga de 1000 Ω 121,5  dB

Nível de corte
20 Hz a 20 kHz, a 1% THD

carga de 2500 Ω 12,5  dB

carga de 1000 Ω 7,5  dB

™

[1]

[2]

[3]
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Ruído próprio
SPL equivalente, Ponderação A, típico

29,5  dB SPLA

Rejeição a modo comum
(20  Hz a 200 kHz)

≥55  dB

Chave de Frequency Contour
7dB de atenuação na faixa dos 400Hz

Requisitos de Alimentação Elétrica
11–52  V DC alimentação fantasma  , 5,4 mA

Polaridade
Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referência ao pino 3

Peso
470  g(16,6 oz.)

Conector
Áudio profissional com três pinos (XLR), macho, balanceado

 1 Pa=94 dB SPL  1 Pa=94 dB SPL  1 Pa=94 dB SPL  1 Pa=94 dB SPL  1 Pa=94 dB SPL

 THD of microphone preamplifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at specified SPL  THD of 
microphone preamplifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at specified SPL  THD of micropho
ne preamplifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at specified SPL  THD of microphone pream
plifier when applied input signal level is equivalent to cartridge output at specified SPL  THD of microphone preamplifier when 
applied input signal level is equivalent to cartridge output at specified SPL

 S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self-noise, A-weighted  S/N ratio is the difference 
between 94 dB SPL and equivalent SPL of self-noise, A-weighted  S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equiva
lent SPL of self-noise, A-weighted  S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of selfnoise, Aweigh
ted  S/N ratio is the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self-noise, A-weighted

 All specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone operates at lower voltages, but with sligh
tly decreased headroom and sensitivity  All specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone 
operates at lower voltages, but with slightly decreased headroom and sensitivity  All specifications measured with a 48 Vdc 
phantom power supply. The microphone operates at lower voltages, but with slightly decreased headroom and sensitivity  All 
specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone operates at lower voltages, but with slightly de
creased headroom and sensitivity  All specifications measured with a 48 Vdc phantom power supply. The microphone opera
tes at lower voltages, but with slightly decreased headroom and sensitivity
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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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