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Microfone de Limite de 
Baixo Perfil

Descrição Geral
Os microfones Shure® MX395 de baixo perfil se 
destinam ao uso em salas de reunião e outros 
locais onde a estética é importante. O MX395 tem 
somente 2,5 cm (1 pol.) de diâmetro, e estende-
se somente 2 cm acima da superfície de monta-
gem quando instalado. Apesar do seu pequeno 
tamanho, o MX395 proporciona um som claro, de 
alta qualidade.

Recursos
• Perfil baixo, design estético
• Alcance dinâmico amplo e resposta de 

frequência suave
• Filtragem de RF com tecnologia CommShield®

• Disponível com indicador de status bicolor 
controladado logicamente

Variações do Modelo
O MX395 está disponível nos padrões polares 
cardioide, omnidirecional e bidirecional, com 
ou sem indicador de status de LED e com aca-
bamento em preto, branco ou alumínio.

Acessórios Inclusos

Porca de borboleta Anel de isolamento de borracha

XLR de 5 pinos, Fêmea 
(variações MX395-LED)

65A2190 66A405

95A2529

Padrões Polares
O padrão polar é indicado pela grade moldada. 

Cardioide OnidirecionalBidirecional

Instalação do Microfone
Para melhor resposta em baixa frequência e re-
jeição de ruído de fundo, posicione o microfone 
em uma superfície grande e plana, como uma 
porta, mesa ou púlpito.
Para reduzir a reverberação, evite superfícies re-
fletivas acima ou para o lado do microfone, como 
as laterais chanfradas de púlpitos ou prateleiras 
suspensas.

MX395/C
130° @ -3dB

MX395/BI
2 x 90° @ -3dB

MX395/O
360°

Instalação
Instale o microfone na tampa da mesa como 
mostrado.
Importante: 
• Alinhe a reentrância em direção ao orador.
• Não aperte em excesso a porca borboleta, pois 

isso reduz o isolamento contra choques.

Interruptores DIP
Configure o Interruptor DIP 1 para ativar o filtro 
corta-baixa, que atenua frequências abaixo de 
150 Hz em 6 dB por oitava. 

Interruptor ara baixo 
(padrão)

Para cima

1 Resposta de 
frequência total

Filtro corta-baixa

2 -- --
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Distribuição dos Pinos

Áudio − Áudio +
XLR de 3 Pinos

42
51

3

Áudio −
Áudio +

Lógica (LED IN)

XLR de 5 Pinos

Especificações
Todas as medições feitas com o microfone montado em uma su-
perfície de madeira (76 x 76 cm)

Tipo de cápsula
Condensador a Eletreto

Resposta a Frequências
50–17000 Hz

Padrão polar
MX395/O Onidirecional
MX395/C Cardióide
MX395/BI Bidirecional

Impedância de saída
170 Ω

Configuração de Saída
Balanceado Ativo

Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

Cardióide −35 dBV/Pa (18 mV)
Onidirecional −28 dBV/Pa (42 mV)
Bidirecional −37 dBV/Pa (14 mV)
1 Pa=94 dB SPL

SPL máximo
1 kHz a 1% THD, carga de 1 kΩ

Cardióide 121 dB
Onidirecional 114 dB
Bidirecional 123 dB

Ruído de saída equivalente
Ponderação A

Cardióide 28 dB SPL
Onidirecional 21 dB SPL
Bidirecional 29 dB SPL

Relação Sinal-Ruído
Ref. 94 dB SPL a 1 kHz

Cardióide 66 dB
Onidirecional 73 dB
Bidirecional 65 dB

Escala Dinâmica
carga de 1 kΩ, a 1 kHz

Cardióide 93 dB
Onidirecional 93 dB
Bidirecional 94 dB

Rejeição a modo comum 
10 a 100,000 kHz

45 dB, mínimo

Nível de corte de saída do pré-amplificador
a 1% THD

−8 dBV (0,4 V)

Conexões lógicas
LED IN Ativar grave (≤1,0 V), 

TTL compatível. Tensão 
máxima absoluta: -0,7 V 
a 50 V.

Peso Líquido
136  g (0,30 lbs) 

Condições ambientais 
Temperatura de 
Operação

–18–57°C (0–135°F)

Temperatura de 
armazenamento

–29–74°C (–20–165°F)

Umidade relativa 0–95%

Requisitos de Alimentação Elétrica
MX395 11–52  V DC, 2,0 mA
MX395-LED 48–52  V DC, 8,0 mA

Lógica do LED
Para os modelos equipados com um LED, use o 
conector XLR de 5 pinos incluído para conectar 
o microfone a um mixer automático ou outro dis-
positivo lógico. 
Observação: Conecte o LED IN à saída do canal 
para iluminar o LED quando o canal é ativado.

Verde
LED

0 V DC

Vermelho
LED

5 V DC

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
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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MX395/C

MX395/BI

MX395/O

3 3/8 in
(86 mm)

4 in
(101 mm)

7/8 in
(22 mm)

1 1/4 in
(32 mm)

7/16 in
(12 mm)

 

前置放大器增益
可以根据需要，将前置放大器增益降低 12 dB。有关详细信息，请与 Shure 的授权服务
中心联系。

 

프리앰프 게인
필요하면, 프리앰프 게인을 12 dB만큼 줄일 수 있습니다. 안내를 원하시면 Shure 공인 서
비스 센터에 연락하십시오.

 

プリアンプゲイン
必要であれば、プリアンプのゲインを12 dB下げることができます。詳しくは、Shure認可サービス
センターまでお問い合わせください。

 

Коэффициент усиления предусилителя
Если потребуется, коэффициент усиления предусилителя можно снизить на 12 дБ. 
За информацией обращайтесь в официальный сервис-центр компании Shure.

 

Guadagno del preamplificatore
Se necessario, il guadagno del preamplificatore può essere ridotto di 12 dB. Per ulteriori 
informazioni, rivolgetevi a un centro di assistenza Shure autorizzato.

 

Ganancia del preamplificador
De ser necesario, la ganancia del preamplificador puede reducirse por 12 dB. Co-
muníquese con un centro de servicio autorizado de Shure para más información.

 

Verstärkung des Vorverstärkers
Bei Bedarf kann die Vorverstärkung um 12 dB verringert werden. Informationen sind 
vom Shure-Vertragskundendienst zu erhalten.

 

Gain du préampli
Si nécessaire, il est possible de réduire de 12 dB le gain du préamplificateur. Contacter 
un centre de réparations Shure agréé pour plus de détails.

 

Preamp Gain
If necessary, the preamplifier gain can be reduced by 12 dB. Contact an authorized 
Shure service center for information.

Ganho do Pré-amplificador
Se necessário, o ganho do pré-am-plificador pode ser reduzido em 12 db. Entre em 
contato com um centro de serviços autorizados Shure para informações.
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