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MV88plus Stereo USB Microphone   
+Shure MV88 ذو الصوت المجسم USB ميكروفون

الوصف العام
Shure MV88+ هو ميكروفون بمكثف ذا جودة احترافية يوصل مباشرة في جهاز هاتف باستخدام موصل Lightning أو USB-C. يتم وضع كبسولتي

يتيح لك .ميكروفون في تكوين أوسط لتقديم صورة صوت مُـجسم قابلة للضبط مناسبة اللتقاط مجموعة متنوعة من مصادر الصوت بما في ذلك الموسيقى والكالم
وضبط الكسب واالنضغاط والتحكم في عرض )DSP( تخصيص الصوت مع اختيار وضع الضبط المُـسبق لمعالجة اإلشارة الرقمية ShurePlus MOTIV تطبيق

.الصوت المُـجسم

الميزات
الصوت المُـجسم األوسط

يستخدم كبسوالت قلبية الشكل وثنائي االتجاه متزامنة لضبط عرض الصوت المُـجسم مع توفير كفاءة .يدعم تقنية تسجيل الصوت المُـجسم األوسط الكالسيكي
.أحادية ممتازة

عملية التوصيل والتشغيل
.Macو PCو Androidو iOS متوافق مع أجهزة

.الداعمة Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility انظر :مالحظة

صغير ومتين
.، يضمن الموثوقية في الميدانShure ومثل جميع منتجات .يتميّـَـز بهيكل معدني بالكامل خفيف الوزن وصغير بشكل كاف لحمله في أي مكان

ShurePlus MOTIV التحكم المرن في التسجيل مع تطبيق
:في إعدادات الميكروفون، مثل الكسب وعرض الصوت المُـجسم وأوضاع الضبط المسبق ويتضمن الميزات التالية MOTIV يتحكم تطبيق التسجيل

خيارات التسجيل األفقي أو الرأسي
ميزة التحرير األساسي للصوت

Markers لتتبع الصوت
Dark theme لمواقف التسجيل منخفضة اإلضاءة

MOTIV يدعم جميع ميكروفونات
معادل خماسي النطاقات

إمكانية البث المباشر
Bluetoothو AirPlayو Dropbox يدعم

إعدادات افتراضية مسبقة ومخصصة من قبل المستخدم
خيارات الميكروفون االفتراضي في الوضع التجريبي

خيارات عمق متعدد البت ومعدل بسيط

®

™

™®®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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اإلعداد السريع

تركيب الميكروفون

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

+MV88 ميكروفون
واألخرى ثنائية االتجاه وتلتقط الصوت الصادر من .كبسولة ذات نمط قلبي الشكل وتلتقط الصوت مباشرة أمام الميكروفون :بكبسولتين +MV88 يتميّـَـز ميكروفون

.الجانبين األيسر واأليمن

خرطوشة الميكروفون

توجيه الميكروفون
بالنسبة .وجه مقدمة الميكروفون تجاه مصدر الصوت .أدر ماسورة الميكروفون الموجودة في مشبك الميكروفون للتأكد من دقة تسجيالت الصوت المُـجسم لديك

، فأدر ماسورة الميكروفون ببساطة)الرأسي( portrait أما بالنسبة لوضع التسجيل .على اليمين واليسار Rو L ، ضع المؤشرات)األفقي( landscape لوضع التسجيل
.الموجودة في مشبك الميكروفون

.لقلب القنوات الصوتية Left-Right Channel Swap يتوافر بالتطبيق ميزة :مالحظة
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+MV88 إخراجات

مم لالتصال بسماعات الرأس وسماعات األذن 3.5 مخرج شاشة مراقبة مقاس
micro-B USB يُـرسل الصوت إلى جهاز التسجيل الخاص بك باستخدام منفذ

+MV88 المؤشرات الضوئية لميكروفون
iOSAndroid/Mac/PC نظام التشغيل

متصل بالطاقة :أخضرالميكروفون نشط، الصوت يتدفق :أخضر

خطأ :كهرماني

يتم تحديث البرنامج الثابت :يومض باللون الكهرماني

تم كتم صوت الميكروفون :أحمر

يحدث تقطع في الصوت :يومض باللون األحمر



Shure Incorporated

6/17

توجيه الميكروفون
ب العثور على الطريقة المناسبةّجر .يرجى مراعاة أنه توجد العديد من الطرق الفعالة لتسجيل مصدر صوت .تناسب االقتراحات التالية حاالت االستخدام النموذجية

.لذلك، يمكنك وضعها في أي مكان يمكنك وضع حامل الميكروفون به .قياسي A25D في مشبك ميكروفون +MV88 يتم تركيب الميكروفون .لك

ا، فاضبط الميكروفون وفقًـاًفإذا لم يكن االسم ظاهر .ا بوضوح أعلى الميكروفونًظاهر Shure للتوجيه الصحيح للصوت المُـجسم، تحقق ما إذا كان اسم :نصيحة
.لذلك

تسجيل الصوت
وجّـَـه مقدمة الميكروفون نحو المصدر، مع جعل الجانبين األيسر واأليمن لماسورة .اضبط موضع جهاز التسجيل الذي تستخدمه حتى تتمكن من مراقبة التسجيل

.الميكروفون مواجهين لالتجاهات الصحيحة

)سطح المكتب( المقابلة الصوتية
ا من ماسورةًوجّـه جانبًـا واحد .MOTIV في تطبيق فردي االتجاه ثنائي حدد النمط القطبي .Manfrotto ثبت مشبك الميكروفون مباشرة على حامل الميكروفون

.الميكروفون نحو الهدف ووجّـه الجانب اآلخر نحو الشخص الذي يجري المقابلة
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التسجيل أثناء الحمل باليد
.يتم طي األرجل إلنشاء حامل يمكن حمله باليد

Shure MOTIV تطبيق سطح المكتب
.ن الجهاز أحدث اإلعدادات المستخدمة لإلعداد السريعّيخز .لضبط إعدادات الميكروفون بسرعة Shure MOTIV استخدم تطبيق سطح المكتب
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إعداد الميكروفون

.وإدارة اإلعدادات المُـسبقة، وتفضيالت التطبيق والتحقق من تحديثات البرامج الثابتة MOTIV انقر فوق النقاط الثالث للوصول إلى معلومات برنامج اإلعدادات ①

.انقر فوق القفل لقفل اإلعدادات المحددة وفتحها .استخدم القائمة المنسدلة للوصول إلى إعدادات الميكروفون قفل اإلعدادات/تحديد الميكروفون ②

.استخدم القائمة المنسدلة إلنشاء إعداداتك المسبقة المخصصة اإلعدادات المسبقة المخصصة ③

.استخدم شريط التمرير للتحكم في كسب الميكروفون .استخدم زر التبديل لكتم صوت الميكروفون وإعادته كسب الميكروفون/كتم صوت الميكروفون ④

.نوصي بقفل إعدادات الميكروفون بمجرد ضبطه بالطريقة التي تريدها .يمكن لبعض البرامج التحكم في كسب الميكروفون أثناء التواجد في الوضع اليدوي :مالحظة

للحصول على "مزج شاشة المراقبة" راجع .ك شريط التمرير لضبط مستويات صوت الميكروفون ومصادر صوت التشغيلّحر شريط تمرير مزج شاشة المراقبة ⑤
.مزيد من المعلومات حول عملية المراقبة
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للحصول على مزيد من "أوضاع الضبط المسبق" انظر جزئية .اضبط عرض الصوت المُـجسم والتوازن والضغط لتطبيقات محددة أوضاع الضبط المُـسبق ⑥
.المعلومات

.استخدم المقابض لضبط عرض صورة الصوت المُـجسم .ل الختيار النمط الذي تريدهِّبد اختيار النمط القطبي ⑦

على سبيل المثال، يستفيد الكالم من عرض ضيق، ما يحسّـن الوضوح ويرفض .ضع في اعتبارك موقع الميكروفون وحجم مصدر الصوت عند ضبط العرض :نصيحة
.استخدم النقاط لضبط عرض االستريو بسرعة ).الغرفة( الصوت المحيط

اضبط تسجيل الصوت لديك باستخدام المحدد وأدوات التحكم في الضاغط ومرشح الجهير العالي والتبديل بين القناتين اليسرى واليمنى الميزات المتقدمة ⑧
.لمعرفة مزيد من المعلومات "إعدادات الميكروفون المتقدمة" راجع .وإعدادات التوازن

أوضاع الضبط المسبق
اضبط مستوى الميكروفون وجرب األوضاع للعثور .تقوم خمسة أوضاع يمكن االختيار من بينها بتحسين إعدادات الكسب وعرض الصوت المُـجسم والتوازن والضغط

يمكنك ضبط مستوى الميكروفون حسب الحاجة بعد تغيير إعدادات الضبط المسبق ّيمكن ألوضاع الضبط المسبق التأثير في قوة إشارة اإلدخال، ومن ثم .على أفضلها
.

الخصائصاالستخدامالوضع

الكالم
عرض صوت مُـسجم ضيق لرفض ضوضاء الخلفية، إعداد توازن يعمل على تأكيد الوضوح وامتالء المخزنالحديث

.والضغط اللطيف

الغناء
.عرض صوت مُـجسم متوسط مع توازن فائق إلضافة الثراء والوضوح للصوت الطبيعياألداء الصوتي المفرد أو لمجموعة

ثابت
.يضفي المرونة عند معالجة الصوت بعد التسجيل ).ال يوجد توازن أو ضغط مستخدم( إشارة غير معالجةبال تحديد

صوتي
اآلالت الصوتية والموسيقى
الهادئة

عرض صوت مُـجسم متوسط مع ضغط شفاف للتخفيف من ارتفاعات مستوى الصوت وإبراز المسارات
.يؤكد إعداد الموازن التفاصيل والصوت الطبيعي إجماال .الهادئة

مرتفع
األداء المباشر ومصادر الصوت
األعلى

يعمل التوازن أيضًـا على تحسين التعريف من خالل .صوت مُـجسم عريض لزيادة الفصل بين المصادر
.خفض الترددات التي قد تجعل صوت اآلالت مزدحم

اإلعدادات المسبقة المخصصة
.قم بإنشاء أوضاع الضبط المسبق المخصصة وحفظها للوصول بسرعة إلى إعدادات الميكروفون األكثر استخدامًـا

.ابدأ بوضع الضبط المسبق الذي يناسب احتياجات تطبيقك
.اضبط اإلعدادات المتقدمة، مثل الضغط، لضمان الوضوح واالتساق

.إلعادة تسمية الضبط المسبق، أو استخدام االسم االفتراضي حفظ انقر
.تتم إضافة الضبط المسبق المخصص إلى قائمتك

:للوصول إلى اإلعدادات المسبقة

.لعرض قائمة اإلعدادات المُـسبقة المحفوظة المسبق اإلعداد في سهم )السهم( انقر فوق عالمة اإلقحام
.لتطبيق تفضيالت الكسب، واالستريو، والتوازن، والضغط على الفور المسبق اإلعداد تطبيقانقر فوق اإلعداد المسبق المخصص و

.حفظ يمكنك حفظ ضبط مسبق مخصص في أي وقت من خالل الضغط على :نصيحة

)إعدادات الصوت المُـجسم والصوت الفردي( اختيار النمط القطبي
.عند التشغيل في وضع أحادي، ال يمكن ضبط عرض الصوت المُـجسم .يوضح التالي أنماط التقاط كبسولة الميكروفون
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استريو
تشغيل = أمامي

تشغيل = الجانبان

قلبي الشكل فردي
تشغيل = أمامي

إيقاف تشغيل = الجانبان

أحادي االتجاه فردي
إيقاف تشغيل = أمامي

تشغيل = الجانبان

الوسط الخام
تشغيل = أمامي

تشغيل = الجانبان

.للحصول على مزيد من المعلومات "خرج الوسط الخام" راجع جزئية

خرج الوسط الخام
يُـسجل هذا اإلعداد إشارة ثنائية القناة مع صورة صوت مُـجسم يمكن ضبطها حتى بعد تسجيل .Raw Mid-Side لتحقيق مرونة زائدة بعد المعالجة، استخدم اإلعداد

:المسارات

)أمامي( قلبي الشكل :اليسار
)الجانبين( ثنائي االتجاه :اليمين

أو استخدم تعليمات فك التشفير .مع تطبيقات تسجيل الصوت التي تتضمن أداة فك شفرات مصفوفة صوت مُـجسم أوسط Raw Mid-Side استخدم اإلعداد
.اليدوية لضبط صورة الصوت المُـجسم للمسارات المسجلة

فك التشفير اليدوي وضبط عرض الصوت المُـجسم
أوسط، فاستخدم هذه الخطوات لضبط صورة الصوت المُـجسم )أداة فك شفرات( يحتوي على ديكودر )DAW( إذا لم يكن برنامج محطة عمل الصوتيات الرقمية

:والتعامل معها

.كمسارات أحادية فردية Raw Mid-Side قم باستخالص إشارات الصوت األيسر واأليمن من الملف ثنائي القناة
:مسارات صوت فارغة 3 إنشاء

.المركز يسير إلى ,كمسار فردي القناة اليسرى فقط الصادرة من )قلبية الشكل/األمامية( استخدم إشارة الصوت :المسار األول
.اليسار يسير بالكامل إلى ,كمسار فردي القناة اليمنى فقط الصادرة من )ثنائية االتجاه/الجانبية( استخدم إشارة الصوت :المسار الثاني
.الصور واعكس اليمين قم بتدوير هذا المسار بالكامل إلى .ثنائية االتجاه من المسار الثاني/انسخ اإلشارة الجانبية :المسار الثالث

تؤدي زيادة مستوى صوت المسارات المجمّـعة .قم بتجميع المسارات الجانبية اليمنى واليسرى، واضبط مستوى الصوت على المستوى نفسه للضبط المتزامن
.إلى زيادة عرض الصوت المُـجسم، وفي نفس الوقت فإن خفض مستوى صوتها يضيق العرض

تجاه مركز صورة الصوت المُـجسم وتتيح لها )الجزء األول من الصوت، مثلما تخبط عصى الطبل بالصنج( إن استخدام الضغط مع إعداد مسار سريع على المسارات المجمّـعة يحتفظ بالتراوحات :تلميح متقدم
.التوسع في نطاق مجال الصوت المُـجسم عندما يتالشى الصوت
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فك التشفير اليدوي للصوت األوسط الخام

مزج شاشة المراقبة

.وللحصول على أفضل النتائج، ابدأ بالمراقبة عند النقطة الوسطى واضبطها .استخدم شريط تمرير مزج شاشة المراقبة لتحديد مقدار كل مصدر يمكنك أن تسمعه

مثل عندما تغني على مسار جيتار مسجل .لسماع مزيد من الصوت الذي ينتقل إلى الميكروفون )الميكروفون( ك شريط التمرير تجاه رمز الميكروفونِّحر
.وتريد سماع صوتك بوضوح

عندما تقوم بتسجيل تناغم مع مسارك الصوتي األصلي وتريد سماع األداء .لسماع المزيد من تشغيل المسار )تشغيل( ك شريط التمرير نحو رمز الجهازِّحر
.األصلي بوضوح

إعدادات الميكروفون المتقدمة
سيتم االحتفاظ بهذه اإلعدادات في الميكروفون عند استخدام .بعد تحديد وضع الضبط المسبق، قم بتوليف الصوت من خالل المحدد والضاغط وإعدادات المعادل

.تطبيقات الصوت والفيديو األخرى

محدد الصوت
.قم بالتبديل بين تشغيل المحدد أو إيقاف تشغيله لمنع التشويش من ذروات مستوى الصوت في تسجيلك

ضاغط
يتم تعزيز اإلشارات الهادئة ويتم خفض .للتحكم في مستوى الصوت عندما يكون مصدر الصوت ديناميكيًـا ًاختر عدم وجود ضغط أو حدد ضغطًـا خفيفًـا أو ثقيال

.اإلشارات العالية
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مرشح الجهير العالي
هرتز لتقليل ضوضاء الريح، وضوضاء الغرفة، وتأثير 150 هرتز أو 75 أو حدد .اختر عدم وجود مرشح تمرير الترددات المرتفعة للحصول على الصوت األكثر طبيعية

.التقارب

يساعد في تقليل قعقعة األرضية وضوضاء الغرفة منخفضة التردد .هرتز 75 ديسيبل بمعدل 6 يوفر انقطاعًـا لكل جواب موسيقي هرتز 75انقطاع التردد المنخفض
.ويمكن استخدام هذا اإلعداد أيضًـا لتعويض تأثير التقارب أو لتقليل الترددات المنخفضة التي تجعل صوت اآللة باهتًـا أو مشوشًـا .من أنظمة التسخين وتكييف الهواء

استخدم هذا التوليف لتعويض تأثير التقارب أو لتقليل .هرتز 150 ديسيبل بمعدل 6 يوفر مرشح انقطاع لكل جواب موسيقي هرتز 150 توليف التردد المنخفض
.الترددات المنخفضة التي قد تؤدي إلى جعل صوت اآللة باهتًـا أو مشوشًـا

التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى
على سبيل المثال، عند .لقلب قنوات الصوت اليسرى واليمنى لموافقة صورة الصوت المُـجسم مع الصورة واليمنى اليسرى القناتين بين التبديل استخدم الخيار

.استخدام الفيديو للتسجيل لنفسك

.على ماسورة الميكروفون للتأكد من دقة الجانبين األيسر واأليمن Rو L استخدم المؤشرين :نصيحة

المعادل
.واستخدم المعادل لرفع أو خفض نطاقات التردد لتحسين وضوح الصوت ,تتغير DSP غيّـِـر أوضاع الضبط المُـسبق لسماع

.يستمر المعادل بين تغييرات وضع الضبط المسبق :مالحظة

نصائح الدفق
تحكم في المستويات لديك

.لضمان مستويات صوت متسقة، اجعل الميكروفون قريبًـا من وجهك قدر اإلمكان

استخدم وضع القفل لتأمين صوتك
لمدة ثانيتين "تبديل شاشة المراقبة"و "كتم الصوت" عندما تنتهي من اختبار الصوت الخاص بك ووجدت اإلعدادات التي تبدو رائعة، اضغط مع االستمرار على كل من

.لقفل ومنع الضبط العرضي والتأكد من أن الصوت يظل ثابتًـا

مراقبة صوتك
.الخاص بك MOTIV لسماع الصوت، وصّـل سماعات الرأس في مخرج سماعة الرأس بجهاز

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

الميكروفون موصل، لكن لم يتم
.اكتشافه

ستعرف أن االتصال تم عندما ترى تطبيق سطح .افصل الكابل وأعد توصيله حتى يتعرف التطبيق على الميكروفون
.يعرض إعدادات الميكروفون الصحيحة MOTIV المكتب

ال تسمع أي صوت على الرغم من أن
تطبيق سطح المكتب يعرض
.الميكروفون الصحيح

إلى المنتصف لسماع الصوت الذي يدخل المراقبة شاشة مزج ك شريط تمريرِّحر .المراقبة شاشة مزج تحقق من
.الميكروفون والصوت الجاري تشغيله في نفس الوقت

قلل كسب الميكروفون .عادة ما يأتي تشويه الصوت من التحميل الزائد على الميكروفون ما يتسبب في حدوث تقطعالصوت مشوه
.للحصول على أفضل تسجيل صوتي
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الحلالمشكلة

ال تتوافق قنوات الصوت المُـجسم
.اليمنى مع الفيديو/اليسرى

وإذا كان قد تم .MOTIV بناء على توجيه جهاز التسجيل، قد يلزم التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى في إعدادات
.بالفعل تسجيل الصوت، يمكنك التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى في معظم برامج تحرير الصوت

.لسماعة الرأس LED يومض مصباح
.يبدو الصوت أعلى أو أقل من المعتاد

لضبط إعدادات معدل النماذج لجهاز الكمبيوتر، .يوجد عدم تطابق في معدل النماذج في الميكروفون وجهاز الكمبيوتر
.للحصول على معلومات حول تصحيح عدم تطابق معدل النماذج Shure موضوع األسئلة الشائعة حول انتقل إلى

.على حل هذه المشكلة )2020 أبريل( Windows update 10 v2004 يعمل :مالحظة

قم بإجراء عملية إعادة تعيين إجبارية عن طريق .قد يكون من المفيد إعادة تعيين التطبيق الستعادة تشغيل الوظيفةمشاكل متنوعة
.فصل الميكروفون ثم إعادة توصيله

اإلجراءات العامة الستكشاف األخطاء
وإصالحها

.قم بإنهاء التطبيق وإعادة تشغيله
.أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر

 > MOTIV حول اضغط على النقاط الثالث في الزاوية اليمنى العليا وحدد .تحقق من تحديث البرنامج الثابت
 تحديث عن البحث

.وقم باإلصالح في حالة استمرار مواجهة أية مشكالت Shure اتصل بخدمة :مالحظة

تحديث البرنامج الثابت
سيظهر إعالم عند توفر .عند مطالبتك بذلك MOTIV استفد من الميزات اإلضافية وتحسينات التصميم من خالل تحديث البرنامج الثابت على تطبيق سطح المكتب

.لديك خيار تنزيل التحديث على الفور أو في وقت الحق .تحديث للبرنامج الثابت

.ال تقطع االتصال حتى يكتمل التحديث .للحصول على أفضل النتائج، قبل تحديث التطبيق، تأكد من توصيل الميكروفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك :تلميح

انقر فوق رمز عالمة اإلقحام وإذا كانت حزمة البرامج الثابتة .تحديث عن البحث > حول > نقاط ثالث للوصول إلى تحديث البرنامج الثابت في وقت الحق، انقر فوق
.إذا واجهت أي مشاكل Shure اتصل بخدمة وإصالح .الجهاز إلى إرسال المتوفرة أحدث من اإلصدار الحالي، فانقر فوق

أبقي المعدات متصلة أثناء عمليات التحديث
.بجهازك المحمول عند التحديث لضمان عدم وجود مشكالت في التحديث ًمتصال MOTIV أبق جهاز

متطلبات النظام
Mac :متطلبات النظام والتوافق

MacOS 10.13 10.15 حتى
بت 64

جيجابايت كحد أدنى من ذاكرة الوصول العشوائي 2
ميجا بايت كحد أدنى من مساحة القرص الصلب 500

Windows :متطلبات النظام والتوافق
Windows 10 نظام ويندوز

بت 64
جيجابايت كحد أدنى من ذاكرة الوصول العشوائي 2

https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
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ميجا بايت كحد أدنى من مساحة القرص الصلب 500

iOS :متطلبات النظام والتوافق
وأعلى iOS 12 نظام التشغيل :iOS أجهزة

iPhone: iPhone 6 وما بعده
الحيل السادس :iPod Touch أجهزة

.غير مدعوم iPad Pro (USB-C) :مالحظة

Android :متطلبات النظام والتوافق
:ومزود بـ Android يتوافق مع أي جهاز يعمل بنظام

وأعلى Android Oreo 8.0 نظام التشغيل
أمبير USB ≥ 100 متطلب توصيل الطاقة بمضيف

وأعلى 1.1 من الفئة USB دعم صوت

Android عالمة تجارية لشركة .Google Inc

.الداعمة Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://www.shure.com/MOTIVcompatibility انظر :مالحظة

المواصفات
MFi معتمد من

نعم

)الضبط المسبق( DSP أوضاع
ثابت/مرتفع/الصوت/الغناء/الكالم

نوع محول الطاقة
)مم 10( خرطوشة مكثف ثنائي االتجاه)/مم 10( قلبي الشكل

نمط قطبي
منتصف الجانب/أحادي قلبي الشكل/أحادي ثنائي االتجاه/عرض ستيريو قابل للتعديل

مبدأ الستيريو
منتصف الجانب

استجابة التردد
هرتز 20،000 هرتز إلى 20

نطاق الكسب القابل للضبط
ديسيبل 36+ إلى 0

الحساسية
]2] [1[ كيلوهرتز 1 باسكال عند)/dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 37-

أقصى مستوى لضغط الصوت
SPL [2] ديسيبل 120

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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المحدد
نعم

ضاغِـط
نعم

المعادل
5- الفرقة

متطلبات الطاقة
Lightning أو موصل USB يتم إدارته من خالل موصل

الجزء الخارجي
تصميم من المعدن بالكامل

الوزن الصافي
)أونصة2.78( جرام 79.0بدون واقي ميكروفونات

)أونصة2.87( جرام 81.5بواقي ميكروفونات

األبعاد
البُـعد × العرض × ممالطول x 27 x 77 27بدون واقي ميكروفونات

البُـعد × العرض × ممالطول x 44 x 93 44بواقي ميكروفونات

]1[ 1 Pa=94 ديسيبل SPL

الوضع الثابت، عند الحد األدنى للكسب]2[

معدل تصنيف العيناتعمق البت

كيلوهرتز  2448

كيلوهرتز  2444,1

كيلوهرتز  1648

كيلوهرتز  1644,1

استجابة التردد
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1
2

شهادات االعتماد
Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) :ملصق التوافق ICES-003 إدارة الصناعة الكندية

.بوصة 5/8 هذا الميكروفون مخصص لالستخدام مع أي حامل ميكروفون مع محول ملولب

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

.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

iPhoneو iPhone 7و iPhone 7 Plusو iPhone 8و iPhone 8 Plusو iPhone Xو iPhone XRو iPhone Xsو iPhone Xs Max مصنوع لألجهزة
SE وiPhone 6s Plus وiPhone 6s وiPhone 6 Plus وiPhone 6 وiPhone 5s وiPhone 5c وiPhone 5 وiPad Pro )10.5 و )بوصةiPad Pro

iPad Air 2و iPad mini 2و iPad mini 3و iPad mini 4و )بوصة 9.7( iPad Proالجيل األول و )بوصة 12.9( iPad Proالجيل الثاني و )بوصة 12.9(
.iPod touchو )الجيل الرابع( iPadو )الجيل الخامس( iPadو )الجيل السادس( iPadو iPad Airو

iPad وiPhone وiPod وiPod touch هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى ،. iPad Air وiPad mini
.Aiphone K.K في اليابان بترخيص من "iPhone" تُـستخدم العالمة التجارية .Apple Inc هي عالمات تجارية لشركة Lightningو
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Android التوافق مع
عالمة تجارية Android .متوافقة Android ليس جميع أجهزة .USB-C ووصلة USB Audio Class 2.0 التي تدعم Android هذا الجهاز متوافق مع أجهزة

Google Inc. لشركة

PIXI وManfrotto هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Vitec Imaging Solutions. رطل 2.2/كجم 1 :الوزن األقصى للحامل الثالثي الصغير.
®®
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