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DH5   
متعددة االتجاهات DuraPlex سماعة الرأس

الوصف العام

وتتميز .مثالي لكل من استخدامات التحدث واألداء التي تتطلب المتانة والحد األدنى من الرؤية DuraPlex DH5 إن ميكروفون سماعة الرأس متعدد االتجاهات
يمكن أن تتحمل .DH5 سماعة الرأس خفيفة الوزن القابلة لالنحناء بموضع تركيب في ذراع قابل للتحويل وتصميم واضح محايد الستخدامه مع أي متغير لوني

الظروف الصعبة التي تتعرض فيها للعرق واألتربة وذلك الستخدامها في المسرح وفعاليات الشركات واستخدامات البث IP57 سماعة الرأس الحائزة على التصنيف
ويُـزود كل ميكروفون بحقيبة تخزين ومشبك تثبيت فردي وغطاء لالستجابة لتردد التواجد الصوتي وحاجب ريح مناسب لالنطباق وحاجب ريح إسفنجي .التلفزيوني

.ملولب TA4F ومحول

الميزات
IP57 مقاومة للماء واألتربة معتمدة من تصنيف/سماعة رأس مقاومة للعرق

مم لوضعه في موضع غير ظاهر وتحسين الكسب قبل التغذية المرتدة 5 تصميم شديد الصغر متعدد االتجاهات
مم، كابل قابل للطالء، وال يؤثر على الذاكرة 1.6 مقاس PLEX تقنية كابل

جودة صوت احترافية الستخدامات التحدث واألداء
حماية فائقة من الترددات الالسلكية، متوافق مع األنظمة الالسلكية الرقمية دون تدخل الترددات الالسلكية

غطاء وجود قابل للتركيب مُـضمّـن لالستجابة المخصصة للترددات في استخدامات الكالم
ملحقات مرفقة مشمولة للتخزين وخيارات التركيب والحماية من الرياح

التصال النظام الالسلكي المتغير LEMOو TA4F طرفا توصيل
إطار سماعة رأس شامل واضح بموضع تركيب في ذراع قابل للتحويل

متوفر باللون األسود والخمري والكاكي

العناية والصيانة
فهو مقاوم لألتربة والماء وذلك من خالل اختبارات داخلية مكثفة، حتى يمكنك تنظيفه باستخدام IP57 متعدد االتجاهات على تصنيف DuraPlex حاز الميكروفون

.الماء المقطر ومنظف معتدل عندما يلزم

™
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ضبط عصابة الرأس والميكروفون

اضبط عرض عصابة الرأس ➀

ك ذراعّاضبط مشبك األذن، وحر ➁
التطويل الموجود في محور ذراع
التطويل، وأدر المحور لضبط االرتفاع
.والطول

.اثني ذراع التطويل في مكانه ➂
واضبط موضعه
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.استخدم غطاء الوجود أو اتركه ➃

:هام

استخدام حاجب ريح
مناسب لالنطباق مع غطاء
الوجود
استخدام حاجب ريح
مناسب لالنطباق دون غطاء
الوجود

عكس اتجاه ذراع التطويل
.يمكن وضع ذراع تطويل الميكروفون على الجانب األيسر أو األيمن من الرأس
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1
2
3
4
5

.اضغط على سماعة األذن باتجاه عصابة الرأس
.ادفع ذراع التطويل ومحوره للخارج

.على الجانب اآلخر، كرر الخطوات إلزالة محور ذراع التطويل
.ك ذراع التطويل إلى الجانب المفضل، مع ضمان وضعه في الفتحة الموجودة بهِّحر

.اضغط على كل سماعة أذن باتجاه عصابة الرأس لدفع محاور ذراع التطويل إلى مكانها

غطاء الوجود
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1

2

الرد لعدد مرات الظهور

ربط الزجاج األمامي
:DuraPlex يوجد حاجبي ريح لالستخدام مع ميكروفون

حاجب ريح مناسب لالنطباق لالستخدام مع غطاء الوجود

حاجب ريح مناسب لالنطباق لالستخدام دون غطاء الوجود
.يمكن أن يعلق غطاء الوجود داخل حاجب الريح المناسب لالنطباق - تجنب استخدام حاجب الريح المناسب لالنطباق مع غطاء الوجود :مالحظة

استخدام مشبك الطوق
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المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

كاكي DH5خمري DH5أسود DH5الملحقات المزودة مع الوحدة

RPMDL4STC/B (1)RPMDL4STC/T (1)RPMDL4STC/C (1)مشبك تثبيت فردي

RPMDL4FC/B (1)RPMDL4FC/T (1)RPMDL4FC/C (1)غطاء الوجود

RPMDL4SFWS/B (1)RPMDL4SFWS/T (1)RPMDL4SFWS/C (1)حاجب ريح مناسب لالنطباق

RPMDL4WS/B (1)RPMDL4WS/T (1)RPMDL4WS/C (1)واقي ميكروفونات رغوي

RPM40TS (1)RPM40TS (1)RPM40TS (1)وحدة تثبيت الصقة

RPMDL4CASERPMDL4CASERPMDL4CASEالصندوق الخارجي

WA445WA445WA445ملولبTA4F محول

.الذي تتعامل معه لمعرفة الخيارات المتاحة Shure تُـرجى استشارة مندوب .وألوان أخرى مختلفة )C(/ والكاكي )T(/ والخمري )B(/ تتوافر الملحقات باللون األسود

الملحقات االختيارية
TA4F/TQG XLR PreamplifierRPM400TQG

Lemo XLR PreamplifierRPM400LEMO

قطع الغيار البديلة

كاكيخمريأسودالوصف

5RPMDL4FC/BRPMDL4FC/TRPMDL4FC/C غطاء الوجود، الكمية1

3RPMDL4WS/BRPMDL4WS/TRPMDL4WS/C حاجب الريح اإلسفنجي، الكمية2

3RPMDL4SFWS/BRPMDL4SFWS/TRPMDL4SFWS/C حاجب الريح المناسب لالنطباق، الكمية3
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كاكيخمريأسودالوصف

Lemo موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،4
RPMDH5B/O-
LM3

RPMDH5T/O-
LM3

RPMDH5C/O-
LM3

MTQG موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،
RPMDH5B/O-
MTQG

RPMDH5T/O-
MTQG

RPMDH5C/O-
MTQG

4RPMDH5PIVOTRPMDH5PIVOTRPMDH5PIVOT محور ذراع التطويل، الكمية5

4RPMDH5BMRPMDH5BMRPMDH5BM حامل ذراع التطويل، الكمية6

1RPMDHSFRPMDHSFRPMDHSF إطار سماعة الرأس، الكمية7

3RPMDL4STC/BRPMDL4STC/TRPMDL4STC/C مشبك تثبيت فردي، الكمية

3RPMDL4DTC/BRPMDL4DTC/TRPMDL4DTC/C مشبك تثبيت مزدوج، الكمية

3RPMDL4SMRPMDL4SMRPMDL4SM ، الكميةDL4 وحدة تثبيت الصقة

RPMDH5CASERPMDH5CASERPMDH5CASE، سماعة الرأسDH5 جراب

TA4F XLRRPM400TQGRPM400TQGRPM400TQG مضخم مسبق

LEMO XLRRPM400LEMORPM400LEMORPM400LEMO مضخم مسبق

التعليمات المتعلقة بالحامل الملولب
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تمديد األسالك وتوصيل األطراف
الجدول النموذجي لتمديد األسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

DL4-
LEMO

1.6 كابل
مم مزود
بموصل

 فردي
وغطاء
واقي

أسالك 3
مع
انحياز
 إضافي
على

3 السن

طرف
موجب
للتأريض

WA416

ميكروفونات
Shure Lemo
المحمولة

/1DA) -1XDA
omeL، eruhS

-M1RU
omeL،
-1DXLU
(omeL

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( أرضي :غالف

DL4-
MTQG

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

أسالك 3
طرف
موجب
للتأريض

WA430

جميع
ميكروفونات
Shure TA4F
المحمولة

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( أرضي :سلك مغطى

)الغالف( أرضي :غالف

.تحتوي الموصالت على طبقة واقية سوداء تجب إزالتها باستخدام كحول األيزوبروبيل لمعرفة لونها الفعلي :ملحوظة

)أسالك منحازة للسيرفو( المحمولة Lectrosonics لميكروفونات TA5F أسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

DL4-
MTQG

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

أسالك 3
التابع(

)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

WA435
ميكروفونات
Lectrosonics

TA5F المحمولة

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( أرضي :سلك مغطى

)الغالف( أرضي :غالف

4و 1 وصلة بين المسمار

DL4-
LEMO

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

أسالك 3
التابع(

)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

WA435
ميكروفونات
Lectrosonics

TA5F المحمولة

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( أرضي :سلك مغطى

)الغالف( أرضي :غالف

4و 1 وصلة بين المسمار

.تحتوي الموصالت على طبقة واقية سوداء تجب إزالتها باستخدام كحول األيزوبروبيل لمعرفة لونها الفعلي :ملحوظة
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MTQG مجموعة الموصل

منظر مُـفصل

.تأكد من لحام الغطاء الواقي بالطوق األرضي :مالحظة

منظر مُـجمع

المواصفات
:مالحظة

عند استخدام المضخم .األولي RPM400MTQG فولت أو مضخم 5 تستند جميع قيم المواصفات إلى استخدام نظام محمول نموذجي بإدخال متحيز
RPM400LEMOراجع مواصفات ، RPM400LEMO.

يتم تشغيل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع ارتفاع .فولت تيار مباشر 48 يتم قياس جميع المواصفات بواسطة مصدر طاقة الفانتوم
.ًوحساسية أقل قليال

كبسولة الميكروفون
كهروميكانيكية

نمط قطبي
أحادي االتجاه

استجابة التردد
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20
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الحساسية
]1[ كيلوهرتز 1 فولت ديسيبل عند 42.5-

ضوضاء ذاتية، بالوزن أ، أداء صوتي متكافئ
SPL-A ديسيبل 31

]2[ النسبة بين اإلشارة والضجيج
ديسيبل 63.0

]3[ أقصى مستوى لضغط الصوت
نموذجي ,THD %1 كيلو هرتز بمعدل SPL,1 ديسيبل 132.0

نطاق ديناميكي
ديسيبل نموذجي 101.0

سحب تيار الميكروفون
220 µA, الحد األقصى

فولتية االنحياز
جهد التشغيل الموصى به

فولت تيار مباشر الحد األدنى 2.6 ,فولت تيار مباشر 5

الجزء الخارجي
ABS مصبوبة

القطبية
MTQG

مع 3 ضغط إيجابي على الحجاب الحاجز وتنتج جهد إيجابي على دبوس
1 إعْـتِـبار لدبوس

LEMO
مع 3 ضغط إيجابي على الحجاب الحاجز وتنتج جهد إيجابي على دبوس

1 إعْـتِـبار لدبوس

قطرالكابل
مم 1.6

طول الكابل
)م 1.67( بوصة 66

الوزن الصافي
DL415.0 أونصة 0.53( جرام(

DH520.0 أونصة 0.7( جرام(

]1[ 1 Pa=94 dB SPL

A-weighted ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المعادل للضجيج الذاتي، 94 هي الفرق بين مستوى ضغط الصوت )اإلشارة إلى الضجيج( S/N نسبة ]2[

المحدد SPL التشوه التوافقي الكلي للمضخم األولي للميكروفون عندما يكون مستوى إشارة اإلدخال المُـستخدمة يعادل إخراج الخرطوشة بمعدل ]3[
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األبعاد

طول ذراع التطويلقطر الميكروفونطول الميكروفونقطر الكابلطول الكابل

DH5-MTQG، DH5-LEMO66 سم 13.6مم 5.2مم 14.5مم 1.6)م 1.67( بوصة

الشهادات
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لكل التوجيهات األوروبية ذات الصلة وهو مؤهل لعالمة

www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com
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