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Variações do Modelo

CVO-B/C: Cardioide, preto
CVO-W/C: Cardioide, branco

Microfone Suspenso Centraverse

O CVO Centraverse é um microfone profissional 
de baixo perfil, com condensador a eletreto, pro-
jetado para aplicações suspensas de reforço de 
som. Um prendedor de direcionamento de fio inte-
grado é incluído para melhor posicionamento sobre 
coros e outros conjuntos com esforço mínimo.

Observação: A disponibilidade do modelo 
depende da região. Consulte seu revendedor ou 
distribuidor Shure para saber detalhes. 
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Recursos
•	 Padrão de captação cardioide
•	 Tecnologia Commshield® evita a interferência 

RF indesejada de dispositivos portáteis sem fio 
(smartphones, etc.)

•	 Projeto Shure superior, de construção robusta 
e confiável

•	 Cabo XLR de 25 pés incluído 
•	 Inclui tela protetora contra vento com engate 

rápido

Instalação

1. Conecte o prendedor de fio:

•	 Fixe o prendedor na ranhura no corpo do microfone.
•	 Guie o cabo através da espiral na extremidade do prendedor, 

começando na parte inferior e subindo até a saída.

2. Pendure o microfone conforme as orientações para posicionamento.

3. Direcione o microfone para a fonte sonora segurando o prendedor do 
fio no local e girando o corpo do microfone.

4. Se necessário, amarre uma linha transparente resistente ou fio de 
pesca no laço na extremidade do prendedor de fio e prenda-o em uma 
fixação no teto para estabilidade adicional.

5. Conecte o cabo XLR em um mixer ou sistema P.A. 

Observação: Este microfone necessita de alimentação fantasma de 
+48V para funcionar.

.6 – 1 m 
(2 – 3 ft.)

.6 – 1 m 
(2 – 3 ft.)

1.8 – 3m 
(6 – 9 ft.)

0.6 – 1m 
(2-3 ft.)

Posicionamento e Uso do Microfone

1. Regra 3:1 Se estiver usando vários microfones suspensos 
Centraverse da Shure, a distância entre os microfones deve ser três 
vezes maior que a distância entre os microfones e a fonte sonora.

2. Instalações em Coros: Coloque o microfone à frente do coro, acima 
das cabeças, e direcionado para a fila de trás.

3. Tela protetora contra vento: Use a tela protetora contra vento for-
necida para eliminar ruídos oclusivos e do vento. Para instalar a tela 
protetora contra vento, encaixe-a na primeira ranhura no cabeçote do 
microfone. Para remover a tela protetora contra vento, localize a aber-
tura no anel e use sua unha para puxá-la para fora pelo lado direito.

Centraverse™ Series 
Installed Sound Microphones

CVO 



Tipo de cápsula
Condensador a Eletreto

Padrão polar
Cardióide

Resposta a Frequências
70–16000 Hz

Impedância de saída
180	Ω

Sensibilidade
tensão de circuito aberto, a 1 
kHz, típico
–33 dBV/Pa[1] (22 mV)

SPL máximo[2]
1 kHz a 1% THD
120 dB SPL

Relação Sinal-Ruído[3]
Ref. 94 dB SPL a 1 kHz
67 dB

Escala Dinâmica
93 dB

Ruído próprio
SPL equivalente, 
Ponderação A, típico
27 dB SPL

Nível de corte de saída do 
pré-amplificador
a 1 kHz, a 1% THD
-7 dBV

Rejeição a modo comum 
10 Hz a 100 kHz
>45 dB

Polaridade
Pressão positiva no diafragma produz 
tensão positiva no pino 2 com refer-
ência ao pino 3

Condições ambientais  

Temperatura 
de Operação

–18 a 57°C 
(0 a 135°F)

Temperatura 
de armaze-
namento

–29 a 74°C 
(–20 a 
165°F)

Umidade 
relativa

0 a 95%

Requisitos de Alimentação Elétrica
11–52 V DC[4], 2,0 mA

Peso
4,7 oz. (133 g)

[1]1 Pa=94 dB SPL
[2]THD of microphone preampli-
fier when applied input signal level 
is equivalent to cartridge output at 
specified SPL
[3]S/N ratio is the difference between 
94 dB SPL and equivalent SPL of self 
noise, A-weighted
[4]All specifications measured with 
a 48 Vdc phantom power supply. 
The microphone operates at lower 
voltages, but with slightly decreased 
headroom and sensitivity. 

Especificações

SHURE Incorporated  http://www.shure.com
United States, Canada, Latin America, Caribbean:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Phone: 847-600-2000  U.S. Fax: 847-600-1212  Int’l Fax: 847-600-6446
Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7262-92490  Fax: 49-7262-9249114
Asia, Pacific:
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290  Fax: 852-2893-4055

Acessórios

Acessórios Inclusos

Prendedor de direcionamento de fio (Preto) 44A16928

Prendedor de direcionamento de fio (Branco) 44B16928

Tela protetora contra vento (Preta) 95A20541

Tela protetora contra vento (Branca) 95B20541

Acessórios Opcionais

Tela protetora contra vento (Preta, 
pacote de 4)

ACVO4WS-B

Tela protetora contra vento (Branca, 
pacote de 4)

ACVO4WS-W
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Certificações

Atende aos requisitos essenciais de todas as Diretivas Europeias aplicáveis. 

Pode exibir a marca CE. 

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de qualquer um dos 
seus representantes europeus. Para informações de contato, visite www.shure.com 

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 Impingem, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de 4.8” 

(123 mm)
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(55 mm)
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