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MV7X   
Microfone para podcast

Descrição geral
O MV7X da Shure é um microfone dinâmico de qualidade profissional, ideal para aplicações de microfone próximo que reque
rem inteligibilidade vocal com um tom equilibrado. O atraente e durável design todo metálico apresenta um jugo ajustável que 
pode ser montado em uma variedade de suportes de microfone para opções flexíveis de colocação.

Recursos

Tecnologia de isolamento de voz
O padrão cardioide altamente direcional isola a sua voz e remove o ruído de fundo indesejado

Design durável e versátil
Construção robusta, toda de metal, e excelente proteção da cápsula para excepcional confiabilidade

O microfone MV7X
O MV7X possui uma cápsula dinâmica com padrão cardioide que utiliza tecnologia de isolamento de voz para captar som di
retamente na frente do microfone.

Saída do MV7X

Saída XLR passiva: Ligue aos mixadores e interfaces XLR.
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Instruções de montagem
O microfone MV7X vem equipado com uma montagem roscada de 5/8 pol.–27, o tamanho de rosca mais comumente encon
trado em suportes de microfone. Esta montagem pode ser usada em um pedestal de microfone ou pendurada em uma haste.

Observação: Tenha muito cuidado para não desapertar os parafusos até o fim.

Para girar facilmente a orientação do microfone, solte os parafusos e gire 180 graus.

Para-brisas
O para-brisas oferece proteção máxima contra plosivos e cria um som mais quente e íntimo para aplicativos de fala, como 
podcast e jogos.

Especificações
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

Resposta de frequência típica

Padrão polar típico

Dimensões totais
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Montagem do jugo do MV7X
O jugo do MV7X permite que um podcaster seja flexível com a posição do microfone. Solte os botões do jugo e você pode 
ajustar o microfone em vários ângulos. Se o microfone se soltar do jugo, estes são as etapas para montá-lo na ordem correta 
para garantir que o seu microfone está seguro. Cada lado usa uma anilha de mola cinzenta fina, uma anilha de latão prateada 
brilhante, duas anilhas de plástico pretas e o botão do jugo e da torre roscada.

Comece com o botão roscado para baixo no tampo da mesa.

Empilhe as anilhas no botão roscado.
Coloque uma anilha de plástico preta no botão.
Coloque um lado do jugo do lado seguinte.
Depois, coloque a segunda anilha de plástico preta.
Coloque a anilha plana prateada e depois a anilha de mola fina no botão roscado.

Usando o dedo para manter o conjunto de parafusos no lugar, deslize o MV7X sobre o parafuso roscado e ro
de o botão para manter as arruelas no lugar.

Observação: Não se esqueça de manter este lado encaixado, mas solto, para que tenha espaço para mover facilmen
te o jugo e montar as anilhas do lado oposto.

No braço oposto do jugo, coloque as arruelas no lado do MV7X na ordem inversa. Arruela de mola fina > 
Arruela de prata plana > Arruela de plástico preta > Braço do jugo
O braço do jugo tem de ser colocado diretamente na pilha de anilhas. Para garantir que as anilhas estão ali
nhadas, coloque uma caneta através do jugo e anilhas para garantir que tudo esteja devidamente centrado. 
Deixe a caneta no lugar.
Coloque a segunda anilha de plástico preta no botão roscado restante.
Retire a caneta. Insira o botão roscado e a anilha de plástico preta nas anilhas empilhadas e aperte ambos os 
lados para garantir a estabilidade do seu microfone.
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Acessórios
Acessórios Incluídos

Adaptador de Cobre 31B1856

Peças de Reposição
Tela protetora contra o vento preta AMV7-K-WS

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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com
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