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MV7X   
ميكروفون بودكاست

الوصف العام
عبارة عن ميكروفون ديناميكي ذي جودة احترافية، وهو مثالي لتطبيقات الميكروفون القريبة التي تتطلب وضوحًـا صوتيًـا بنغمة Shure MV7X ميكروفون

يتميّـز التصميم المعدني بالكامل الجذاب والمتين بمقبض قابل للتعديل يمكن تركيبه على مجموعة متنوعة من حوامل الميكروفون للحصول على خيارات .متوازنة
.وضع مرنة

الميزات
تقنية عزل الصوت

يعزل النمط القلبي االتجاهي للغاية صوتك ويزيل ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها

تصميم متين ومتعدد االستخدامات
هيكل متين من المعدن بالكامل وحماية ممتازة للخرطوشة لضمان موثوقية فائقة

MV7X ميكروفون
.بكبسولة ديناميكية بنمط قلبي الشكل، والتي تستخدم تقنية عزل الصوت اللتقاط الصوت مباشرة أمام الميكروفون MV7X يتميّـز ميكروفون

MV7X خرج

.وواجهاته XLR لالتصال بأجهزة مزج :السلبي XLR خرج
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تعليمات التركيب
يمكن استخدام هذا الحامل مع حامل .، وهو حجم اللولب األكثر شيوعًـا في حوامل الميكروفون27- بوصة 5/8 ا بحامل ملولب مقاسًمزود MV7X يأتي ميكروفون

.ميكروفون أو تعليقه من ذراع رافعة

.ا على عدم فك البراغي تمامًـاًكن حريصًـا جد :ملحوظة

.درجة 180 لقلب اتجاه الميكروفون بسهولة، فك البراغي وقم بالتدوير بمقدار

حاجب الريح
.يوفر الزجاج األمامي أقصى حماية من األصوات المزعجة ويخلق صوتًـا أكثر دفئًـا وأكثر حميمية لتطبيقات الكالم، مثل البث الصوتي واأللعاب

المواصفات
Transducer Type

Dynamic (moving coil)

Polar Pattern
Unidirectional (Cardioid)

Output Impedance
252 Ω

Frequency Response
50 Hz to 16,000 Hz

Sensitivity
@) 1 kHz, open circuit voltage(

-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV)
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Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Housing
All metal construction

Mounting Type
5/8-27 thread mount

Net Weight
0.55 kg (1.21 lbs)

]1[ 1 Pa=94 dB SPL

االستجابة النموذجية للتردد

النمط القطبي النموذجي

األبعاد اإلجمالية
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MV7X مجموعة مقرن
إذا انفصل .قم بفك مقابض المقرن وعندئذ يمكنك ضبط الميكروفون في زوايا متنوعة .للمذيع بأن يتحلى بالمرونة مع وضع الميكروفون MV7X يسمح مقرن

يستخدم كل جانب فلكة زنبركية رمادية .الميكروفون عن المقرن، فهذه هي الخطوات لتجميعه بالترتيب الصحيح للتأكد من أن الميكروفون الخاص بك مثبّـت بإحكام
.رقيقة، وفلكة نحاسية فضية المعة، وفلكتين بالستيكيتين لونهما أسود ومقرنًـا ومقبض مقرن ملولبًـا

.ابدأ بالجانب المسطح للمقبض الملولب ألسفل على سطح الطاولة

.رص الفلكات على المقبض الملولب
.ضع فلكة بالستيكية سوداء على المقبض

.ا من المقرن على الجانب التاليًضع جانبًـا واحد
.ثم ضع الفلكة البالستيكية السوداء الثانية

.ضع الفلكة الفضية المسطحة ثم الفلكة الزنبركية الرقيقة على المقبض الملولب
.على البرغي الملولب وأدر المقبض إلبقاء الفلكات في مكانها MV7X كِّباستخدام إصبعك لتثبيت مجموعة البراغي في مكانها، حر

.تأكد من إبقاء هذا الجانب قيد التشغيل ولكنه مفتوح حتى تكون لديك مساحة لتحريك المقرن بسهولة وتجميع الفلكات على الجانب اآلخر :ملحوظة

 الفلكة > المسطحة الفضية الفلكة > النحيفة الزنبركية الفلكة .بترتيب عكسي MV7X على ذراع المقرن المقابل، ضع الفلكات في جانب الميكروفون
المقرن ذراع > السوداء البالستيكية

للتأكد من محاذاة الفلكات، ضع قلمًـا خالل المقرن والفلكات للتأكد من أن كل شيء في المنتصف .يجب وضع ذراع المقرن مباشرة على مجموعة الفلكات
.اترك القلم في مكانه .بشكل صحيح

.ضع الفلكة البالستيكية السوداء الثانية على المقبض الملولب المتبقي
.أدخل المقبض الملولب والفلكة البالستيكية السوداء في الفلكات المكدسة واربط الجانبين كليهما بإحكام لضمان استقرار الميكروفون .أزل القلم
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المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

31B1856المحول النحاسي

قطع الغيار البديلة
AMV7-K-WSحاجب ريح أسود

شهادات االعتماد
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

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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