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PGA181

Parabéns pela compra de um novo microfone da série PG 
Alta Shure. A série PG Alta oferece áudio de qualidade 
profissional a um preço acessível, com soluções para captar 
praticamente qualquer fonte, incluindo voz, instrumentos 
acústicos, percussão e instrumentos elétricos amplificados. 
Próprios para aplicações ao vivo e no estúdio, os microfones 
PG Alta são feitos para durarem e cumprem os mesmos 
padrões rigorosos do teste de qualidade que torna todos os 
produtos Shure dignos de confiança. 

Regras Gerais de Uso
• Não cubra nenhuma parte da grade do microfone com a 

mão, uma vez que isso afeta adversamente o desempenho 
do microfone.

• Aponte o microfone na direção da fonte sonora desejada 
(como o locutor, cantor ou o instrumento) e afastado das 
fontes indesejadas.

• Coloque o microfone o mais próximo e o mais prático 
possível da fonte sonora.

• Toque próximo ao microfone para resposta do baixo extra.
• Use somente um microfone para captar uma única fonte 

sonora.
• Para melhor ganho antes da realimentação, use menos 

microfones.
• Mantenha a distância entre os microfones de pelo menos 

três vezes a distância de cada microfone até a sua fonte 
("regra três para um").

• Coloque os microfones o mais longe possível de 
superfícies reflexivas.

• Acrescente uma windscreen ao usar o microfone em 
ambientes ao ar livre.

• Evite o manuseio excessivo para minimizar a captação de 
ruídos mecânicos e vibração.

Conexão a um Mixer ou Computador

Cabos
Use somente cabos balanceados (três condutores). 
Caso contrário, o cabo não transportará a alimentação 
fantasma até o microfone. Se for usar um adaptador para 
entradas de 6,5 mm (1/4"), ele deve ter contatos TRS 
(ponta-anel-luva).

Computador
Para levar o áudio diretamente a um computador, 
use uma interface de áudio USB com uma entrada de 
microfone XLR que forneça alimentação fantasma de +48 
V, como a Shure MVi. 

USB

XLR

Conexão a um computador usando a interface de áudio Shure MVi 

Microfones PG Alta
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Mixer
Quando conectar a um mixer, use somente entradas de nível de microfone balanceadas com alimentação fantasma. 
A maioria dos mixers possui um interruptor para a alimentação fantasma, portanto certifique-se de que a alimentação 
fantasma esteja ligada para esse canal. 

Alimentação Fantasma
Todos os microfones de condensador requerem alimentação fantasma para operar. Este microfone funciona melhor com fonte 
de 48 V DC (IEC-61938), mas pode operar com tensões mais baixas. 

A alimentação fantasma é fornecida pelo mixer ou pela interface de áudio à qual o microfone está conectado, e requer o uso de 
um cabo de microfone balanceado: XLR para XLR ou XLR para TRS. Na maioria dos casos, há um interruptor ou botão para 
ativar a alimentação fantasma. Consulte o guia do usuário do mixer ou da interface para obter informações adicionais.

Posicionamento do Microfone
A dianteira do microfone está marcada por vários indicadores: 
quatro parafusos ao redor da tela, o logotipo de cardioide e o 
número de modelo PGA181. Posicione esse lado em direção 
à fonte sonora.
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Aplicações
A tabela a seguir fornece um ponto de partida básico para vários instrumentos. A Shure oferece publicações educacionais 
adicionais sobre posicionamento do microfone e técnicas de gravação. Visite www.shure.com para obter mais informações.

Aplicação Distância da fonte Dicas

Voz 2 a 8 cm (1 a 3 pol.) Use um filtro de "estalos" (Shure PS-6) para evitar sons 
oclusivos.

Violão acústico 15 a 30 cm (6 a 12 pol.) Coloque perto da boca do violão para obter som 
completo, ou perto do 12º traste para obter som natural e 
balanceado.

Bateria 1 a 2 m (3 a 6 pés) Coloque em frente ao kit de tambores para capturar mais 
do bumbo, ou suspenso (acima do kit, voltado para baixo) 
para capturar mais dos pratos. Considere usar microfones 
Shure adicionais colocados em tambores individuais 
para obter mais flexibilidade de mixagem e um som mais 
denso.

Amplificadores 2 a 15 cm (1 a 6 pol.) Aponte para o centro do alto-falante para obter som nítido 
e agressivo, ou em direção à borda do alto-falante para 
obter som suave.

Instrumentos de corda 
ou instrumentos de 
sopro

30 cm a 2 m (1 a 6 pés) Para um único instrumento, coloque o microfone perto 
da fonte. Para uma seção de instrumentos de sopro 
ou instrumentos de corda, disponha os músicos a uma 
distância igual do microfone.

Banda completa 1 a 3 m (3 a 10 pés) Vire o microfone em direção ao grupo, centralizado entre 
os instrumentos.

Dica: Colocação mais próxima do microfone resulta em som completo devido ao efeito de proximidade. Colocar o microfone 
mais afastado da fonte resulta em mais som ambiente. 

Acessórios Opcionais e Peças de Substituição

Cabo de 7,6 m (25 pés) (XLR-XLR)7.6 m (25 ft.) Cable 
(XLR-XLR)

C25J

Adaptador de Rosca de 5/8" a 3/8"5/8" to 3/8" Thread 
Adapter

31A1856

Cabo de 4,6 m (15 pés) (XLR-XLR)4.6 m (15 ft.) Cable 
(XLR-XLR)

95D2153

Presilha de Microfone Sem FioWireless Microphone Clip WA371

Popper Stopper® PS-6

Windscreen (disponível em 6 cores)Foam Windscreen for 
all larger Shure "ball-type" Microphones available in black, 
blue, gray, green, red and yellow

A58WS
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Especificações
Tipo

Condensador a Eletreto

Padrão polar
Cardióide

Resposta a Frequências
50 a 20,000 Hz

Impedância de saída
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

120 Ω, real

Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

-38 dBV/Pa [1] (12,7 mV)

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

138 dB SPL

Polaridade
Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com 
referência ao pino 3

Conector
Áudio profissional com três pinos (XLR), macho

Peso
383  g (0,8 lbs)

Alojamento
Zinco Fundido

Requisitos de Alimentação Elétrica
48 V DC alimentação fantasma (4 mA)

[1] 1 Pa=94 dB SPL 
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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



52.6 mm diameter (2.07 in.)

150.4 mm (5.92 in.)

40 mm width 
(1.57 in.)
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