
MX412, MX418, MX424
Microfones Gooseneck

Online user guide for Shure Microflex MX400 Series miniature gooseneck-mounted electret condenser microphones.
Version: 5.1 (2021-C)
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MX412, MX418, MX424   
Microfones Gooseneck

General Description
The Shure Microflex  MX412, MX418, and MX424 microphones are miniature gooseneck-mounted electret condenser mi-
crophones designed primarily for speech and vocal pickup. They can be mounted on lecterns, pulpits, or conference tables. All 
models include a preamplifier and are available with interchangeable cartridges.

Wide dynamic range and frequency response for accurate sound reproduction
Interchangeable cartridges that provide an optimal polar pattern choice for each application
Shock mount provides over 20 dB of isolation from surface vibration noise
Snap-fit foam windscreen reduces breath noise or plosives
CommShield  RF filtering reduces interference from nearby mobile devices

These microphones are available with 12 inch, 18 inch, or 24 inch goosenecks. Some models are also available with a built-in 
mute switch.

"S" models include a mute button and LED.
"D" models include a desktop base with programmable mute button and LED and logic input and output.
"SE" models feature a surface mount flange with side-exit cable.

The polar pattern of the included cartridge is indicated by a model number suffix:

/C Cardioid
/S Supercardioid
/MS Mini-shotgun
/O Omnidirectional
/N Cartridge not included

Interchangeable Cartridges

Microflex microphones use interchangeable cartridges that allow you to choose the polar pattern for different installations.

®

®
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Tela Protetora contra Vento com Engate Rápido
Encaixe na ranhura embaixo da cápsula.
Para remover, abra a abertura com uma chave de fenda ou unha do polegar.
Fornece proteção de 30 dB contra "estalos".

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

Microphone Placement
Aim the microphone toward the desired source, such as the talker.
Aim it away from any unwanted source, such as a loudspeaker.
Place the tip of the microphone within 15 to 30 cm (6 to 12 inches) of the desired sound source.
Always use the supplied windscreen or optional metal windscreen to control breath noise.
If four or more microphones will be open at the same time, use of an automatic mixer is recommended.

Instalação Permanente
Monte o microfone usando um dos seguintes métodos.

Flange
Faça um furo de 22 mm (7/8 pol.) de diâmetro no local desejado.
Marque e faça três furos iniciais para os parafusos, usando o flange como gabarito.
Insira o pré-amplificador através do flange de montagem.
Encaixe o anel de retenção do flange de montagem sobre a parte inferior do pré-amplificador e deslize-o até ficar rente 
à parte inferior do flange. Pressione firmemente o anel no local.
Prenda o flange na superfície de montagem com três parafusos.
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Shock Mount
Drill a 44 mm (1-3/4 in.) diameter hole in desired mounting surface.
Mark and drill starter holes for screws, using shock mount as a template.
Secure shock mount to mounting surface with screws.
Thread the supplied adapter onto the microphone before inserting it into the shock mount.
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Especificações
Tipo

Condensador a Eletreto

Resposta de Frequência
50–17000 Hz

Padrão polar
MX412/C, MX418/C, MX424/C Cardióide

MX412/S, MX418/S, MX424/S Supercardióide

Impedância de saída
180 Ω

Configuração de Saída
Balanceado Ativo
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Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

Cardióide –35 dBV/Pa(18  mV)

Supercardióide –34 dBV/Pa(21  mV)

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

Cardióide 124 dB

Supercardióide 123 dB

Ruído próprio
Ponderação A

Cardióide 28 dB SPL

Supercardióide 27 dB SPL

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

Cardióide 66 dB

Supercardióide 68 dB

Escala Dinâmica
carga de 1 kΩ, a 1 kHz

96 dB

Rejeição a modo comum
10 Hz a 100 kHz

45 dB, mínimo

Nível de corte
a 1% THD

–6 dBV (0,5 V)

Polaridade
A pressão de som positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conec-
tor de saída XLR.

Interruptor de mudo
MX412S/MX418S

–50 dB mínimo

Condições ambientais
Temperatura de Operação –18–57°C (0–135°F)

Temperatura de armazenamento –29–74°C (–20–165°F)

Umidade relativa 0–95%
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Requisitos de Alimentação Elétrica
11–52  V DC, 2,0 mA



Shure Incorporated

10/12



Shure Incorporated

11/12



Shure Incorporated

12/12

Certificações
Atende aos requisitos essenciais de todas as Diretivas Europeias aplicáveis.

Pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de qualquer um dos seus representantes eu-
ropeus. Para informações de contato, visite www.shure.com

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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