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KSM313
Microfone de fita Dual-Voice com tecnologia de fita 
Roswellite

Descrição Geral
O KSM313 é um microfone de fita bidirecional superior para gravação e reprodução de áudio de primeira qualidade. O design 
"Dual-Voice" proporciona assinaturas sônicas dianteiras e traseiras discretas para captar vocais intimistas ou instrumentação 
complexa.

O KSM313 é montado manualmente com transdutores, transformadores e metais de última geração, representando o que há 
de melhor em termos de qualidade Shure. O material de fita revolucionário Roswellite  substitui fitas de folha tradicionais e 
apresenta alta resistência à tração, tenacidade e memória de forma, que proporciona elasticidade superior com níveis extre
mamente altos de pressão sonora (SPLs).

Características
Lendária qualidade e construção superior da Shure com montagem manual de componentes de aço usinado, prata, ouro 
e alumínio
O revolucionário material de fita Roswellite substitui fitas de folha tradicionais e apresenta alta resistência à tração, tena
cidade e memória de forma, que proporciona elasticidade superior com níveis extremamente altos de pressão sonora 
(SPLs)
Conjunto de motor de fita “DualVoice”, sintonizado especialmente para a resposta de frequência escolhida pelo usuário: 
direcione a parte frontal para amplificadores de som mais grave e encorpado ou gire para obter vocais e instrumentos 
acústicos agudos e maravilhosos.
Resposta de frequência de 30–15,000 Hz, ideal para captar vocais e instrumentos acústicos e amplificados
Padrão polar bidirecional uniforme em toda a faixa de frequências
Transformador grande com enrolamento especial e blindagem dupla minimiza a perda de sinal e interferência RF e maxi
miza a saída
Suporte de pedestal rígido aperfeiçoado para posicionamento flexível e discreto do microfone

Características de Desempenho
Microfones de fita têm desempenho ideal com mínimo carregamento no elemento de fita. Quanto mais alta a impedância de 
entrada no microfone, melhor a representação das frequências baixas e médias no sinal de saída. A Shure recomenda utilizar 
préamplificadores com configurações de impedância de 1000 Ohms ou mais, embora impedâncias de carga diferentes pos
sam ser usadas de acordo com a qualidade de som desejada.

Este é um microfone de baixo ruído. A combinação do eficiente transdutor, da blindagem robusta e do transformador especial 
produz um baixo nível de ruído de fundo e nível de saída equivalentes a microfones de bobina móvel.

®
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Os microfones de fita Shure têm uma resposta extremamente suave e natural e funcionam melhor com pré-amplificadores que 
proporcionem ganho simples e transparente. No entanto, a Shure estimula a experimentação para encontrar a combinação 
desejada de cor e transparência.

Aplicações
O exclusivo design Dual-Voice do KSM313 produz assinaturas sônicas dianteiras e traseiras discretas. Posicione as laterais, 
os pontos nulos de um microfone bidirecional, voltadas para qualquer fonte indesejada de som. Algumas aplicações típicas 
estão listadas abaixo.

Direcione a parte frontal para um som mais grave e encorpado
Amplificadores de guitarra elétrica
Instrumentos de metal e de sopro
Contrabaixo
Bumbo de Bateria

Direcione a parte de trás* para um som com maior presença de agudos
Vocais
Instrumentos de corda acústicos
Microfones suspensos para bateria e percussão

*Ao direcionar a parte de trás de um microfone bidirecional, lembre-se de inverter a polaridade do sinal. O acessório A15PRS da Shure é uma chave de inver-
são de polaridade em linha e balanceada capaz de fazer essa operação e está disponível on-line em: store.shure.com

Montagem do Microfone
Rosqueie o adaptador de pedestal fornecido em um pedestal de solo ou de haste e insira o microfone.

Observação: Para reduzir as vibrações de baixa frequência transmitidas através do pedestal, utilize um suporte de montagem antichoque. Visite 
www.shure.com para obter mais informações.
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Suporte de Pedestal (incluso)

Suporte de Suspensão (acessório opcional)

Efeito de Proximidade
Microfones direcionais aumentam progressivamente as frequências graves na medida em que o microfone é posicionado mais 
próximo à fonte. Esse fenômeno, conhecido como efeito de proximidade, pode ser usado para criar um som mais grave e po
tente.

Cuidado e Manuseio
Para proteger seu microfone, tenha algumas precauções em mente para garantir um desempenho duradouro:

Guarde o microfone no seu estojo de proteção quando não ele estiver em uso.
Mantenha uma distância razoável de luzes fluorescentes, transformadores de energia e outras fontes eletromagnéticas 
fortes para evitar zunido.
Use um suporte e pedestal seguro e um cabo de conexão XLR blindado e balanceado de qualidade. Para mais aces
sórios de montagem, visite nosso site: www.shure.com
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4. Alimentação fantasma não é necessária e não deve ser fornecida ao conectar ou desconectar o microfone. No entan
to, alimentação fantasma fornecida adequadamente não danificará o microfone.

Especificações
Tipo

Dual-Voice Roswellite  Ribbon
®

Padrão polar
Bidirecional

Resposta a Frequências
30 a 15,000 Hz

Impedância de saída
330 Ω

Sensibilidade
tensão de circuito aberto, a 1 kHz, típico

-54,5 dBV/Pa  (1,88 mV)

SPL máximo
146 dB SPL

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

Alojamento
Aço usinado

Peso
400  g (14 oz.)

Acessórios
Acessórios Incluídos

Carrying Case AK313C

ShureLock  Stand Mount. Works with KSM313/NE, KSM313, KSM 353/ED. A300M

Protective Velveteen Pouch. Works with KSM313/NE. A313VB

[1]
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Acessórios Opcionais
Elastic suspension shock mount. Works with all KSM313 versions A313SM

Switchable Polarity Reverser A15PRS

Popper Stopper PS-6

Cabo TRIPLE-FLEX  25', Conector XLR Preto na Extremidade do Microfone C25E

®

™
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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

Observação: As informações neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações adicionais sobre este produto, visite 
www.shure.com.

Trademark Notices: “Roswellite”, “Shurelock”, the circular S logo, the stylized Shure logo, and the word “Shure” are registered 
trademarks of Shure Incorporated in the United States. These marks may be registered in other jurisdictions. “Popper Stopper” 
is a trademark of Shure Incorporated in the United States.


	Table of Contents
	KSM313Microfone de fita Dual-Voice com tecnologia de fita Roswellite®
	Descrição Geral
	Características
	Características de Desempenho
	Aplicações
	Direcione a parte frontal para um som mais grave e encorpado
	Direcione a parte de trás* para um som com maior presença de agudos

	Montagem do Microfone
	Efeito de Proximidade
	Cuidado e Manuseio
	Especificações
	Tipo
	Padrão polar
	Resposta a Frequências
	Impedância de saída
	Sensibilidade
	SPL máximo
	Polaridade
	Alojamento
	Peso

	Acessórios
	Acessórios Incluídos
	Acessórios Opcionais

	Certificações

