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DL4   
التي تثبت على الصدر DuraPlex ميكروفونات

الوصف العام

Shure DuraPlex DL4 هو ميكروفون احترافي بمكثف MEMS ويتميز هذا .يُـثبت على الصدر وهو مثالي الستخدامات التحدث واألداء في البيئات الصعبة
بأنه مقاوم لألتربة والماء، ومصنع خصيصًـا لالستخدام في االستخدامات التي IP57 الميكروفون متعدد االتجاهات الذي يُـتثبت على الصدر الحائز على تصنيف

ويوفر تصميمه شديد الصغر وخيارات التركيب المتنوعة التي يتميز بها إمكانية وضعه في موضع غير ظاهر .تتطلب متانة طويلة وجودة صوت ال تضاهى وموثوقية
ويُـزود كل ميكروفون بحقيبة تخزين ومشبك تثبيت فردي وغطاء الصق الستجابة تردد التواجد .في استخدامات األفالم والتلفزيون والتعليم وفعاليات الشركات

.ملولب TA4F الصوتي وحاجب ريح مناسب لالنطباق وحاجب ريح إسفنجي 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
لالستخدام الذي يتطلب التثبيت أسفل المالبس )تُـباع القطعة الالصقة بشكل منفصل( حامل الصق مضمن

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

DuraPlex ملحقات الميكروفون

™
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1

2

غطاء الوجود

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
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مشبك تثبيت

مشبك تثبيت مزدوج

وحدة تثبيت الصقة
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مسافة الميكروفون الصغير

التعليمات المتعلقة بالحامل الملولب

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

أبيض DL4كاكي DL4خمري DL4أسود DL4الملحقات المزودة مع الوحدة

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

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

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

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

RPMDL4SM (1)RPMDL4SM (1)RPMDL4SM (1)RPMDL4SM (1)وحدة تثبيت الصقة

RPMDL4CASERPMDL4CASERPMDL4CASERPMDL4CASEالصندوق الخارجي

WA445WA445WA445WA445ملولبTA4F محول
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الذي تتعامل معه لمعرفة Shure تُـرجى استشارة مندوب ).W(/ واألبيض )C(/ والكاكي )T(/ والخمري )B(/ تتوافر الملحقات بألوان مختلفة منها اللون األسود
.الخيارات المتاحة

الملحقات االختيارية
RPM40TS)قطعة 15( لواصق تثبيت لزجة

RPM40TS/50)قطعة 50( لواصق تثبيت لزجة

TA4F/TQG XLRRPM400TQG المضخم األولي

Lemo XLRRPM400LEMO المضخم األولي

RPMDL4DTC/Bمشبك تثبيت مزدوج أسود، واحد

RPMDL4DTC/Wمشبك تثبيت مزدوج أبيض، واحد

RPMDL4DTC/Tمشبك تثبيت مزدوج خمري، واحد

RPMDL4DTC/Cمشبك تثبيت مزدوج كاكي، واحد

قطع الغيار البديلة
RPMDL4WS/B5 حاجب ريح إسفنجي، أسود، الكمية

RPMDL4WS/C5 حاجب ريح إسفنجي، كاكي، الكمية

RPMDL4WS/T5 حاجب ريح إسفنجي، خمري، الكمية

RPMDL4WS/W5 حاجب ريح إسفنجي، أبيض، الكمية

RPMDL4SFWS/Bحاجب ريح مناسب لالنطباق لـ DL4/DH53 ، أسود، الكمية

RPMDL4SFWS/Cحاجب ريح مناسب لالنطباق لـ DL4/DH53 ، كاكي، الكمية

RPMDL4SFWS/Tحاجب ريح مناسب لالنطباق لـ DL4/DH53 ، خمري، الكمية

RPMDL4SFWS/Wحاجب ريح مناسب لالنطباق لـ DL4/DH53 ، أبيض، الكمية

RPMDL4STC/B3 مشبك تثبيت فردي، أسود، الكمية

RPMDL4STC/C3 مشبك تثبيت فردي، كاكي، الكمية
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RPMDL4STC/T3 مشبك تثبيت فردي، خمري، الكمية

RPMDL4STC/W3 مشبك تثبيت فردي، أبيض، الكمية

RPMDL4DTC/B3 مشبك تثبيت مزدوج، أسود، الكمية

RPMDL4DTC/C3 مشبك تثبيت مزدوج، كاكي، الكمية

RPMDL4DTC/T3 مشبك تثبيت مزدوج، خمري، الكمية

RPMDL4DTC/W3 مشبك تثبيت مزدوج، أبيض، الكمية

RPMDL4FC/Bغطاء استجابة DL4/DH55 ، أسود، الكمية

RPMDL4FC/Cغطاء استجابة DL4/DH55 ، كاكي، الكمية

RPMDL4FC/Tغطاء استجابة DL4/DH55 ، خمري، الكمية

RPMDL4FC/Wغطاء استجابة DL4/DH55 ، أبيض، الكمية

RPMDL4SMوحدة تثبيت الصقة DL43 ، الكمية

RPMDL4CASEحقيبة DL4تُـثبت على الصدر ،

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

أسالك 3
مع
انحياز
إضافي

طرف
موجب
للتأريض

WA416

ميكروفونات
Shure Lemo
المحمولة

)AD1/ADX1-
Lemo، Shure

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( أرضي :غالف
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إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

وغطاء
واقي

على
3 السن

UR1M-
Lemo،
ULXD1-
Lemo(

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

المحمولة على الجسم Q5X ألجهزة LEMO أسالك
Q5X يتطلب لوحة وصلة مضمنة
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مخطط توصيالت األسالك
التصميمإنشاء الكابلالسلسلة

رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي
)من جانب اللحام(

DL4-
LEMO1

مم 1.6 كابل
مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
موجب
للتأريض

FFS.
01.250.DLAE24

Q5X PlayerMic

Q5X PlayerMicS

Q5X Incognito

Q5X CoachMic

Q5X RefMic

Q5X BeltMic

/الصوت :سلك أحمر
)1(االنحياز

أرضي :سلك مغطى
)الغالف(

DL4-
LEMO6

مم 1.6 كابل
مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
موجب
للتأريض

FVG.
03.306.CLAC27Z

Q5X AquaMic

Q5X AquaMicL

/صوت :سلك أحمر
)1( انحياز

األرضي :سلك مغطى
)2(

MTQG مجموعة الموصل

منظر مُـفصل

.تأكد من لحام الغطاء الواقي بالطوق األرضي :مالحظة
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منظر مُـجمع

المواصفات
:مالحظة

باستثناء RPM400MTQG فولت أو المضخم األولي 5 تستند كل قيم المواصفات إلى استخدام نظام محمول على الجسم نموذجي بدخل انحياز يبلغ
LEMO1 وLEMO6. عند استخدام المضخم األولي RPM400LEMOراجع مواصفات ، RPM400LEMO.

يعمل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع ارتفاع وحساسية أقل .فولت تيار مستمر 48 تُـقاس كل المواصفات بواسطة مصدر طاقة طيفي بجهد
.ًقليال

كبسولة الميكروفون
MEMS مكثف

النمط القطبي
ال اتجاهي

الرد لعدد مرات الظهور
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

الحساسية
MTQG، LEMO-42.5 1[ كيلوهرتز 1 فولت ديسيبل عند[

LEMO1، LEMO6-38.5 4 ،1[ كيلوهرتز 1 فولت عند/ديسيبل[

ضوضاء ذاتية، بالوزن أ، أداء صوتي متكافئ
MTQG، LEMO31 أ- ديسيبل، مستوى ضغط الصوت

LEMO1، LEMO633 أ- ديسيبل لمستوى ضغط الصوت

]2[ نسبة اإلشارة إلى التشويش
MTQG، LEMO63.0 ديسيبل

LEMO1، LEMO661.0 ديسيبل

]3[ أقصى مستوى لضغط الصوت

MTQG، LEMO
٪ من إجمالي1 كيلوهرتز بمعدل 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي، 132.0

التشويه التوافقي، نموذجي

LEMO1، LEMO6
للتشوه التوافقي %1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل لمستوى ضغط الصوت، 125.0

، نموذجي)THD( الكلي

النطاق الديناميكي
MTQG، LEMO101.0 ديسيبل، نموذجي

LEMO1، LEMO692 ديسيبل، نموذجي

سحب تيار الميكروفون
ميكرو أمبير، كحد أقصى 220
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فولتية االنحياز
جهد التشغيل الموصى به

]5[ أدنى ٍفولت تيار مستمر كحد 2.6 فولت تيار مستمر، 5

اإلطار
مصبوب )ABS( أكريلونتريل بوتادين ستايرين

القطبية
MTQG

يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية
1 بالتناسب مع السن 3 على السن

LEMO
يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية

1 بالتناسب مع السن 3 على السن

LEMO1
يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية

SHIELD بالتناسب مع 1 على السن

LEMO6
يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية ايجابية

2 بالتناسب مع السن 1 على السن

قطر الكابل
مم 1.6

طول الكابل
)م 1.67( بوصة 66

الوزن الصافي
DL415.0 أونصة 0.53( جم(

DH520.0 أونصة 0.7( جم(

SPL ديسيبل 94 = باسكال 1 ]1[

ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المكافئ للضوضاء 94 هي الفرق بين مستوى ضغط صوت يبلغ )S/N( نسبة اإلشارة إلى التشويش ]2[
.A الذاتية، المرجّـح

إلخراج الخرطوشة بمعدل مستوى ًإجمالي التشويه التوافقي لمضخّـم الميكروفون عندما يكون مستوى إشارة اإلدخال المطبّـق معادال ]3[
محدد )SPL( ضغط صوت

ديسيبل 6 ، الذي يتميز بكسب يبلغRPM400LEMO تم القياس باستخدام ]4[

]5[ MTQG وLEMO فقط

األبعاد
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دجبأ

قطر الميكروفونطول الميكروفونقطر الكابلطول الكابل

DL466 مم 5.2مم 14.5مم 1.6)م 1.67( بوصة

.Q5X ال تزل لوحة الوصلة المضمنة :تحذير

األبعاد
هـدجبأ

قطرطول الميكروفونموضع لوحة الوصلةطول الكابلالسلسلة
قُـطر السلكالميكروفون

DL4-LEMO1,DL4-LEMO670 مم 1.6مم 5.2مم 14.5متر0.3)متر1.78( بوصة

الرد لعدد مرات الظهور
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الشهادات
.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة

Note: The regulatory model number for this device is DL4B/O.

:CE إشعار
والنص الكامل إلعالن .متوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي CE أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متاح على الموقع التالي

:الممثل األوروبي المعتمد/المستورد
Shure Europe GmbH

التوافق العالمي :القسم
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

:UKCA إشعار
والنص الكامل إلعالن .UKCA متوافق مع متطلبات UKCA أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات المملكة المتحدة متاح على الموقع التالي

:الممثل المعتمد في المملكة المتحدة/المستورد
Shure UK Limited شركة

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, المملكة المتحدة

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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