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•

MV7X   
Podcastmicrofoon

Algemene beschrijving
De Shure MV7X is een professionele dynamische microfoon, die ideaal is voor toepassingen waarbij een goed verstaanbare 
stemreproductie met een gebalanceerde toon vereist is. Het aantrekkelijke en duurzame volledig metalen ontwerp biedt een 
verstelbaar juk dat op een scala aan microfoonstandaards kan worden bevestigd voor flexibele plaatsingsopties.

Kenmerken

Stemisolatietechniek
Het zeer directionele cardioïde patroon isoleert uw stem en verwijdert ongewenste achtergrondgeluiden

Duurzaam, veelzijdig ontwerp
Robuuste, volledig metalen constructie en uitstekende bescherming van de cartridge voor een optimale betrouwbaarheid

De MV7X-microfoon
De MV7X bevat een dynamische capsule met een cardioïde patroon, die gebruikmaakt van stemisolatietechniek om het geluid 
direct aan de voorzijde van de microfoon te registeren.

MV7X-uitgang

Passieve XLR-uitgang: Voor aansluiting op XLR-mengpanelen en -interfaces.
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Montage-instructies
De MV7X-microfoon wordt geleverd met een 5/8“-27-draadstuk, de draadmaat die het meest voorkomt bij microfoonstan-
daards. Dit draadstuk kan worden gebruikt met een microfoonstandaard of worden opgehangen aan een arm.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de schroeven niet helemaal losdraait.

Om de oriëntatie van de microfoon gemakkelijk om te draaien, draait u de schroeven los en draait u de microfoon 180 
graden.

Windkap
De windkap biedt maximale bescherming tegen plofgeluiden en creëert een warmer, intiemer geluid voor spraaktoepassingen, 
zoals podcasting en gaming.

Productgegevens
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)
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-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV)

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

Typische frequentiekarakteristiek

Typisch polair patroon

Totale afmetingen
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Montage van het MV7X-juk
Met het MV7X-juk kan een podcaster de microfoon flexibel op de gewenste plek plaatsen. Draai de jukknoppen terug om de 
microfoon op verschillende hoeken in te stellen. Als de microfoon losraakt van het juk, kunt u aan de hand van deze stappen 
het juk weer in elkaar zetten om te verzekeren dat uw microfoon goed vastzit. Aan elke kant worden een dunne grijze veerring, 
een glanzende zilveren messing ring, twee zwarte kunststof ringen en de juk- en schroefdraadknop gebruikt.

Begin met de schroefdraadknop met de vlakke zijde naar beneden gericht op uw tafelblad.

Stapel de ringen op de schroefdraadknop.
Plaats een zwarte kunststof ring op de knop.
Plaats de ene zijde van het juk op de andere.
Plaats vervolgens de tweede zwarte kunststof ring.
Plaats de vlakke zilveren ring en vervolgens de dunne veerring op de schroefdraadknop.

Houd met uw vinger de schroefeenheid op zijn plaats, schuif de MV7X op de schroefdraad en draai aan de 
knop om de ringen op hun plaats te houden.

Opmerking: Zorg ervoor dat deze zijde enigszins los zit, zodat u ruimte hebt om het juk gemakkelijk te verplaatsen en 
de ringen aan de andere zijde te plaatsen.

Plaats op de tegenoverliggende jukarm de ringen in omgekeerde volgorde in de zijkant van de MV7X. Dunne 
veerring > Vlakke zilveren ring > Zwarte kunststof ring > Jukarm
De jukarm moet direct op de stapel ringen worden geplaatst. Om te garanderen dat de ringen op één lijn liggen, 
moet u een pen door het juk en de ringen steken om te verzekeren dat alles goed gecentreerd is. Laat de pen 
op zijn plaats zitten.
Plaats de tweede zwarte kunststof ring op de resterende schroefdraadknop.
Verwijder de pen. Steek de schroefdraadknop en de zwarte kunststof ring in de gestapelde ringen en draai de
ze aan beide zijden vast om ervoor te zorgen dat uw microfoon stabiel is.



Shure Incorporated

7/7

Accessoires
Bijgeleverde accessoires

Koperen adapter 31B1856

Vervangingsonderdelen
Zwart windscherm AMV7-K-WS

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com
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