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MV88plus Stereo USB Microphone   
Shure MV88+ Microphone Stereo USB

Deskripsi Umum
Shure MV88+ merupakan mikrofon kondensor berkualitas profesional yang dihubungkan langsung ke perangkat seluler 
menggunakan konektor Petir  atau USB-C. Dua kapsul mikrofon dalam konfigurasi Mid-Side (Sisi Tengah) menyediakan citra 
stereo yang dapat disetel, cocok untuk menangkap berbagai sumber, termasuk musik dan ucapan. Aplikasi ShurePlus MOTIV
memungkinkan Anda untuk menyetel suara Anda dengan pemrosesan sinyal digital (DSP), pemilihan mode prasetel, 
penyetelan gain, kompresi, dan kontrol lebar stereo.

Fitur

Stereo Mid-Side (Sisi Tengah)
Mendukung teknik perekaman stereo mid-side klasik. Menggunakan kapsul cardioid dan kapsul dua arah yang saling 
bersesuaian untuk menyetel lebar stereo sekaligus memberi kemampuan mono yang sangat baik.

Pengoperasian Colokkan-dan-Mainkan
Kompatabel dengan perangkat iOS, Android, PC dan Mac.

Catatan: Bacalah https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang mendukung.

Ringkas dan Tahan Lama
Konstruksi ringan, terbuat dari logam dan cukup kecil untuk dibawa ke mana saja. Seperti semua produk Shure, dipastikan 
ada keandalan di lapangan.

Kontrol Perekaman Fleksibel dengan Aplikasi ShurePlus MOTIV
Aplikasi perekaman MOTIV dari Shure mengontrol pengaturan mikrofon, seperti gain, lebar stereo, dan mode prasetel, dan 
mencakup fitur berikut ini:

Opsi rekaman lansekap atau potret
Pengeditan audio dasar
Markers untuk memantau audio
Tema Gelap (Dark Theme) untuk situasi perekaman berpencahayaan rendah
Dukungan untuk semua mikrofon MOTIV
Ekualiser dengan lima pita
Kemampuan streaming langsung
Mendukung Dropbox , AirPlay  dan Bluetooth
Preset pengguna khusus dan dari pabrik
Pilihan mik virtual pada mode demo
Beberapa opsi kedalaman bit dan sample rate

®

™

™ ® ®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Konfigurasi Cepat

Pemasangan Mikrofon

Tameng Angin
Tameng angin memberikan perlindungan maksimum dari suara plosif dan membuat suara yang lebih hangat dan akrab untuk 
aplikasi wicara, seperti podcast dan game.

Mikrofon MV88+
MV88+ memiliki fitur dua kapsul: satu kapsul memiliki pola cardioid dan mengambil suara langsung di depan mikrofon. Satu 
kapsul lainnya adalah bidirectional dan menangkap suara dari sisi kiri dan kanan.

Kartrid Mikrofon
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Orientasi Mikrofon
Putar laras batang mikrofon di dalam klip mic untuk memastikan bahwa rekaman stereo Anda akurat. Arahkan bagian depan 
mikrofon ke arah sumber suara. Untuk perekaman lansekap (horizontal), posisikan indikator L dan R ke kanan dan ke kiri. 
Untuk perekaman potret (vertikal), cukup putar laras batang mikrofon di klip mic.

Catatan: Aplikasi memiliki fitur Left-Right Channel Swap untuk mengganti saluran audio.

Output MV88+

Output monitor 3,5mm untuk menghubungkan ke headphone dan earphone
Mengirim audio ke perangkat rekaman Anda menggunakan port USB micro-B

LED MV88+
iOS Android/Mac/PC

Hijau: Mic aktif, audio mengalir Hijau: Daya ON

Kuning Coklat: Kesalahan

Kuning Coklat Berkedip: Firmware diperbarui

Merah: Mikrofon dibungkam

Merah Berkedip: Audio sedang dipotong
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Mengarahkan Mikrofon
Saran berikut ini adalah untuk kasus penggunaan umum. Ingatlah bahwa ada banyak cara efektif untuk merekam sumber. 
Silakan lakukan eksperimen untuk menemukan mana yang paling cocok untuk Anda. MV88+ pas masuk ke klip mic A25D 
standar. Jadi, Anda bisa meletakkannya di mana saja di tempat Anda meletakkan dudukan mic.

Tips: Untuk orientasi stereo yang benar, pastikan bahwa nama Shure terlihat jelas di bagian atas mikrofon. Jika namanya tidak 
terlihat, ubah posisi mikrofon.

Perekaman Audio
Posisikan perangkat rekaman Anda sehingga Anda dapat memantau perekaman. Arahkan bagian depan mikrofon ke arah 
sumber, dengan sisi kiri dan kanan laras batang mikrofon menghadap ke arah yang sesuai.

Wawancara Audio (Di Atas Meja)
Pasang klip mic langsung ke stand mic manfrotto. Pilih pola kutub MONO BIDIRECTIONAL pada aplikasi MOTIV. Arahkan 
satu sisi laras mikrofon ke subjek dan yang lain ke arah pewawancara.
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Perekaman Dalam Genggaman Tangan
Kaki-kaki perlu dilipat untuk membuat stand genggaman tangan.

Aplikasi Desktop Shure MOTIV
Gunakan aplikasi desktop Shure MOTIV untuk menyesuaikan pengaturan mikrofon secara cepat. Perangkat menyimpan 
pengaturan yang digunakan baru-baru ini untuk konfigurasi cepat.
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Pengaturan Mikrofon

① Pengaturan Klik tiga titik untuk mengakses informasi perangkat MOTIV, mengelola praatur, preferensi aplikasi dan 
memeriksa pembaruan firmware.

② Pemilihan Mik/Kunci Pengaturan Gunakan menu drop-down mengakses pengaturan untuk mikrofon Anda. Klik kunci 
untuk mengunci dan membuka kunci pengaturan yang dipilih.

③ Praatur Kustom Gunakan drop-down untuk membuat praatur kustom Anda sendiri.

④ Bisukan Mik / Penguatan Mikrofon Gunakan dwiarah untuk membisukan atau membatalkan pembisuan mikrofon Anda. 
Gunakan slider untuk mengontrol penguatan mikrofon.

Catatan: Beberapa program bisa mengontrol penguatan mikrofon ketika berada pada mode Manual. Kami sarankan untuk mengunci penguatan mikrofon 
Anda setelah Anda setel sesuai keinginan.
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⑤ Slider Monitor Mix Gerakkan slider untuk menyesuaikan tingkat mik dan memutar sumber suara. Lihat "Campuran Monitor 
Mix" untuk informasi lebih lengkap tentang pemantauan.

⑥ Preset Modes (Mode Prasetel) Atur lebar stereo, ekualisasi, dan kompresi untuk aplikasi tertentu. Bacalah "Mode 
Prasetel" untuk informasi lebih lanjut.

⑦ Polar Pattern Selection (Pemilihan Pola Kutub) Geser untuk memilih pola pilihan Anda. Gunakan pegangan untuk 
menyesuaikan lebar gambar stereo.

Tips: Pertimbangkan lokasi mikrofon dan ukuran sumber suara saat menyesuaikan lebar. Sebagai contoh, ucapan mendapat 
keuntungan dari lebar yang sempit, yang akan meningkatkan kejernihan dan menolak suara (ruang) selingkung. Gunakan titik-
titik untuk mengatur lebar stereo dengan cepat.

⑧ Advanced Features Sempurnakan rekaman audio Anda dengan kontrol limiter dan kontrol kompresor, filter pass tinggi, 
swap kiri-kanan, dan pengaturan ekualisasi. Lihat “Pengaturan Mikrofon Lanjutan” untuk informasi selengkapnya.

Mode Preset
Lima mode pilihan mengoptimalkan pengaturan untuk gain, lebar stereo, ekualisasi, dan kompresi. Atur level mikrofon dan 
coba mode untuk mengetahui level mana yang menghasilkan suara terbaik. Mode preset bisa memengaruhi sinyal input, oleh 
karena itu, sesuaikan tingkatan mikrofon sesuai keperluan setelah mengganti preset.

Mode Aplikasi Karakteristik

Ucapan
pidato

Lebar stereo yang sempit akan menolak kebisingan latar belakang, ekualisasi 
yang menekankan kejelasan dan kepenuhan, dan kompresi yang lembut.

Bernyanyi

penampilan vokal solo 
atau grup

Lebar stereo sedang dengan ekualisasi halus untuk menambah kesempurnaan 
dan kejernihan untuk suara yang natural.

Datar
apa pun

Sinyal tanpa pemrosesan (tidak ada pengaturan kompresi atau ekualisasi). 
Meningkatkan fleksibilitas pada saat memproses audio pascarekaman.

Akustik

instrumen akustik dan 
musik lembut

Lebar stereo sedang dengan kompresi transparan untuk memperhalus loncatan 
volume dan menghasilkan jalur yang hening. Pengaturan equalizer menonjolkan 
detail dan suara yang semuanya natural.

Keras

penampilan langsung 
dan sumber yang keras

Stereo lebar untuk meningkatkan pemisahan antar sumber. Ekualisasi lebih lanjut 
memperbaiki definisi dengan mengurangi frekuensi yang dapat membuat suara 
instrumentasi bising.

Prasetel Kustom
Buat dan simpan mode prasetel khusus untuk mengakses dengan cepat pengaturan mikrofon yang sering digunakan.

Mulailah dengan mode prasetel yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda.
Sesuaikan pengaturan lanjutan, misalnya, kompresi, untuk kejelasan dan konsistensi.
Ketuk Simpan untuk mengubah nama prasetel Anda, atau gunakan nama default.
Prasetel kustom ditambahkan ke daftar Anda.

Untuk mengakses prasetel yang tersimpan.

Ketuk tanda sisipan (anak panah) pada deret Prasetel untuk melihat daftar prasetel yang sudah Anda simpan.
Ketuk prasetel kustom dan Terapkan Prasetel untuk dengan cepat menerapkan preferensi penguatan, stereo, 
ekualisasi, dan kompresi.
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Tips: Anda dapat menyimpan prasetel kustom pada titik mana pun dengan mengetuk Simpan.

Pengaturan Pola Kutub (Pengaturan Stereo dan Mono)
Berikut ini menjelaskan pola penangkapan kapsul mikrofon. Saat mengoperasikan di mode mono, lebar stereo tidak dapat 
diatur.

Stereo
Depan = ON

Sisi = ON

Mono Cardioid
Depan = ON

Sisi = OFF

Mono Bidirectional
Depan = OFF

Sisi = ON

Sisi-Tengah Standar

Depan = ON

Sisi = ON

Bacalah "Output Sisi-Tengah Standar" untuk informasi 
selengkapnya.

Output Sisi-Tengah Standar
Untuk meningkatkan fleksibilitas pasca pemrosesan, gunakan pengaturan Raw Mid-Side. Ini akan merekam sinyal 2 saluran 
dengan gambar stereo yang dapat disetel bahkan setelah track direkam:

Kiri: Cardioid (depan)
Kanan: Bidirectional (sisi)

Gunakan pengaturan Raw Mid-Side untuk aplikasi perekaman audio yang memiliki dekoder matriks stereo sisi-tengah. Atau 
gunakan instruksi dekoding manual untuk menyetel gambar stereo dari track yang direkam.

Penyesuaian Dekode dan Lebar Stereo Manual
Jika perangkat lunak stasiun kerja audio digital (DAW) Anda tidak memiliki dekoder sisi-tengah, gunakan langkah-langkah 
berikut ini untuk menyetel dan memanipulasi gambar stereo:

Esktrak sinyal audio kiri dan kanan dari file Raw Mid-Side 2-saluran sebagai track mono individu.
Buat 3 track audio kosong:

Track pertama: Gunakan sinyal audio (depan/cardioid) dari saluran kiri saja sebagai track mono, dilimbang ke 
tengah.
Track kedua: Gunakan sinyal audio (sisi/bidirectional) dari aluran kanan saja sebagai track mono, dilimbang 
sepenuhnya ke kiri.
Track ketiga: Salin sinyal samping/dwiarah dari track kedua. Geser track ini sepenuhnya ke kanan dan balikkan 
fasenya.
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Kelompokkan track sisi kiri dan kanan, dan atur volume pada tingkatan yang sama untuk penyesuaian simultan. 
Menambah volume kelompok track akan menambah lebar stereo, sedangkan mengurangi volume akan mempersempit 
lebar stereo.

Tips lanjutan: Menggunakan kompresi dengan pengaturan fast attack pada pengelompokan track akan mempertahankan transien (bagian pertama suara, 
seperti saat stik drum memukul simbal) ke arah tengah gambar stereo dan memungkinkannya untuk memperluas di dalam bidang stereo saat suara melemah.

Dekoding Manual Audio Sisi-Tengah Standar

Campuran Monitor Mix

Gunakan slider monitor mixr untuk mengatur berapa banyak dari setiap sumber yang bisa Anda dengar. Untuk hasil terbaik, 
mulailah memonitor dari titik tengah dan setel.

Gerakkan slider ke arah ikon mikrofon (Mik) untuk mendengarkan lebih banyak audio yang masuk ke mik. Seperti ketika 
Anda sedang menyanyi dengar trek rekaman gitar dan ingin mendengar suara Anda secara jelas.
Gerakkan slider ke arah ikon perangkat (Pemutaran) untuk mendengarkan lebih banyak trek yang diputar. Ketika Anda 
merekam harmoni ke trek vokal asli dan ingin mendengar performa asli secara jelas.

Pengaturan Mikrofon Lanjutan
Setelah memilih mode praatur, sesuaikan bunyi dengan pengaturan pembatas, kompresor, dan equalizer. Pengaturan ini 
dipertahankan di mikrofon saat menggunakan aplikasi audio dan video lainnya.
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Pembatas
Nyalakan atau matikan pembatas untuk mencegah distorsi dari puncak volume dalam rekaman Anda.

Kompresor
Pilih untuk tidak menggunakan kompresi, atau pilih kompresi ringan atau berat untuk mengendalikan volume ketika sumber 
suara Anda dinamis. Sinyal tenang ditingkatkan dan sinyal keras diturunkan.

Penyaring Lewatan Tinggi
Pilih tidak ada HPF untuk suara paling alami. Atau pilih 75 Hz atau 150 Hz untuk mengurangi kebisingan angin, kebisingan 
kamar, atau efek kedekatan.

75 Hz Low frequency cutoff (Cutoff frekuensi rendah). Menghasilkan cutoff 6 dB per oktaf pada 75 Hz. Membantu 
menghilangkan kebisingan lantai dan kebisingan kamar frekuensi-rendah dari sistem pemanas dan pendingin udara. 
Pengaturan ini juga dapat digunakan untuk mengkompensasi efek kedekatan atau untuk mengurangi frekuensi-rendah yang 
membuat instrumen terdengar tidak jelas atau tidak jernih.
150 Hz Low frequency rolloff (Cutoff frekuensi rendah). Menghasilkan cutoff 6 dB per oktaf pada 150 Hz. Gunakan ini dapat 
digunakan untuk mengkompensasi efek kedekatan atau untuk mengurangi frekuensi-rendah yang membuat instrumen 
terdengar tidak jelas atau tidak jernih.

Menukar Saluran Kiri-Kanan
Gunakan Tukar Kiri-Kanan untuk membalikkan saluran audio kiri dan kanan agar sesuai dengan gambar video. Sebagai 
contoh, saat menggunakan video untuk merekam diri sendiri.

Tips: Gunakan indikator L dan R pada barrel mikrofon untuk memastikan bahwa kiri dan kanan akurat.

Equalizer
Ubah mode praatur untuk mendengar perubahan DSP, dan gunakan equalizer untuk meningkatkan atau memotong 
gelombang frekuensi dalam rangka meningkatkan kejernihan suara.

Catatan: EQ tetap ada di antara perubahan mode prasetel

Tips Streaming
Kontrol Tingkat Anda
Untuk memastikan tingkat volume yang konsisten, pertahankan mikrofon sedekat mungkin dengan wajah Anda.

Menggunakan Lock Mode (Mode Penguncian) untuk Mengunci Suara
Ketika Anda sudah menguji audio dan ternyata pengaturan suaranya bagus, tekan Bisukan dan Dwirah Monitor selama 2 detik 
untuk mengunci dan mencegah pengaturan tak disengaja dan memastikan bahwa audio Anda tetap konsisten.

Monitor Suara Anda
Untuk mendengarkan audio Anda, hubungkan headphone ke output headphone pada perangkat MOTIV Anda.
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Mengatasi Gangguan
Masalah Solusi

Mikrofon dicolokkan, tetapi 
tidak terdeteksi.

Cabut dan sambungkan kembali sambungan kabel sehingga aplikasi mengenali mikrofon. 
Anda akan tahu bahwa koneksi dibuat ketika Anda melihat aplikasi desktop MOTIV 
menampllkan pengaturan mikrofon yang benar.

Anda tidak mempunyai 
audio sekalipun aplikasi 
desktop menampilkan 
mikrofon yang benar.

Periksa campuran Monitor Mix. Gerakkan slider Monitor Mix ke tengah untuk mendengar 
audio masuk ke mik dan audio diputar kembali pada saat yang sama.

Audio terdistorsi
Distorsi audio.biasanya berasal dari kelebihan beban mikrofon yang menyebabkan clipping. 
Turunkan penguatan mikrofon Anda untuk mendapatkan perekam suara terbaik.

Saluran stereo kiri/kanan 
tidak sesuai dengan video.

Tergantung pada orientasi perangkat perekaman, mengaktifkan pertukaran Kiri-Kanan di 
pengaturan MOTIV mungkin diperlukan. Jika audio sudah direkam, Anda dapat berganti 
saluran kiri dan kanan dalam sebagian besar perangkat lunak pengeditan audio.

LED Headphone berkedip. 
Audio mengeluarkan suara 
dengan pitch lebih tinggi 
atau lebih rendah dari 
biasanya.

Pada mikrofon dan komputer Anda terdapat ketidakcocokan laju sampel. Untuk 
menyesuaikan pengaturan laju sampel komputer Anda, buka Topik Tanya Jawab Shure 
mengenai informasi koreksi ketidakcocokan laju sampel.

Catatan: Pembaruan Windows 10 v2004 (April 2020) mengatasi masalah ini.

Masalah rupa-rupa
Mungkin kita perlu mengatur ulang aplikasi untuk mengembalikan fungsionalitas. Lakukan 
reset keras dengan cara mencabut dan memasang kembali mikrofon

Pemecahan Masalah 
Umum

Hentikan dan hidupkan lagi aplikasi.
Booting ulang komputer.
Periksa pembaruan firmware. Ketuk tiga titik di sudut kanan atas dan pilih Tentang MOTIV
> Periksa Pembaruan 

Catatan: Hubungi Servis dan Perbaikan Shure jika Anda terus mengalami masalah.

Pembaruan Firmware
Manfaatkan fitur tambahan dan peningkatan desain dengan memperbarui firmware pada Aplikasi Desktop MOTIV ketika 
diminta. Akan muncul pemberitahuan ketika pembaruan firmware tersedia. Anda mempunyai pilihan untuk mengunduh 
pembaruan dengan segera atau di waktu yang lain.

Tips: Untuk hasil terbaik, sebelum memperbarui aplikasi, pastikan mikrofon terhubung ke komputer. Jangan putuskan 
sambungan sampai pembaruan selesai.

Untuk mengakses pembaruan firmware pada waktu yang lain, ketuk tiga titik > Tentang > Periksa Pembaruan. Ketuk 
ikon tanda sisipan dan jika paket firmware lebih baru dari versi saat ini, ketuk Kirim ke perangkat. Hubungi Servis dan 
Perbaikan Shure jika Anda mengalami masalah.

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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Jagalah hubungan antara peralatan selama pembaruan
Biarkan perangkat MOTIV tetap terhubung ke perangkat seluler saat memperbarui untuk memastikan tidak ada masalah 
pembaruan.

System Requirements
Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Mac

MacOS 10.13 hingga 10.15
64 bit
RAM Minimum 2 GB
Ruang hard-disk minimum 500 MB

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Windows
Windows 10
64 bit
RAM Minimum 2 GB
Ruang hard-disk minimum 500 MB

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: iOS
iOS: iOS 12 atau yang lebih tinggi
iPhone: iPhone 6 dan lebih tinggi
iPod Touch: generasi ke-6

Catatan: iPad Pro (USB-C) tidak didukung.

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Android
Akan berfungsi dengan perangkat Android yang memiliki:

Android Oreo 8.0 atau yang lebih tinggi
Persyaratan Daya Host USB ≥ 100 mA
Dukungan Audio USB Kelas 1.1 dan lebih tinggi

Android merupakan merek dagang dari Google Inc.

Catatan: Bacalah https://www.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang mendukung.

Spesifikasi
Bersertifikasi MFi

Ya

Mode DSP (Terprogram)
Ucapan/Bernyanyi/Akustik/Lantang/Datar

Jenis Transduser
Kardioid (10 mm)/Katrid Kondensor Dwiarah (10 mm)

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Corak Kutub
Stereo Lebar yang dapat Diatur/Mono Dwiarah/Mono Kardioid/Tengah-Samping

Prinsip Stereo
Tengah-Samping

Respon Frekuensi
20 Hz dengan 20,000 Hz

Rentang Penguatan yang Dapat Diatur
0 dengan +36dB

Sensitivitas
-37 dBFS/Pa pada 1 kHz [1] [2]

TTS Maksimum
120 dB TTS [2]

Pembatas
Ya

Kompresor
Ya

Equalizer
5-gelombang

Persyaratan-Persyaratan Daya
Mengambil daya dari USB atau Lightning

Rumah
Semua terbuat dari logam

Berat Netto
Tanpa Tameng-Angin 79,0 g (2,78oz.)

Dengan Tameng-Angin 81,5 g (2,87oz.)

Dimensi
Tanpa Tameng-Angin 27 x 27 x 77 mmH x W x D

Dengan Tameng-Angin 44 x 44 x 93 mmH x W x D

[1] 1 Pa=94 dB TTS

[2]Pada Penguatan Minimum, Mode Datar
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Kedalaman Bit Nilai Sampling

24 48  kHz

24 44,1  kHz

16 48  kHz

16 44,1  kHz

Respon Frekuensi

Sertifikasi
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.

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Mikrofon ini untuk digunakan dengan dudukan mikrofon manapun dengan adaptor berulir 5/8".

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) 
dapat mengurangi kinerja EMC.

Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
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Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com

Dibuat untuk iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10.5-inci), iPad Pro (12.9-inci) 
generasi ke-2, iPad Pro (12.9-inci) generasi ke-1, iPad Pro (9.7-inci), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad Air, 
iPad (generasi ke-6), iPad (generasi ke-5), iPad (generasi ke-4), iPod touch.

iPad, iPhone, iPod, dan iPod touch merupakan merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. iPad Air, 
iPad mini, dan Lightning merupakan merek dagang dari Apple Inc. Merek dagang “iPhone” digunakan di Jepang dengan lisensi 
dari Aiphone K.K.

Kompatibilitas Android
Peralatan ini kompatibel dengan perangkat Android yang mendukung konektivitas USB Audio Class 2.0 dan USB-C. Tidak 
semua perangkat Android kompatibel. Android adalah merek dagang dari Google Inc.

PIXI  dan Manfrotto  merupakan merek dagang terdaftar dari Vitec Imaging Solutions. Tripod mini memiliki berat maks: 1Kg.
® ®
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