
PGA98D
Cardioïde condensatormicrofoon voor drums

The Shure cardioid condenser drum microphone, PGA98D, user guide.
Version: 4.1 (2022-K)
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PGA98D   
Cardioïde condensatormicrofoon voor drums

PG Alta-microfoons
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Shure PG Alta-microfoon. De serie PG Alta biedt audio van professionele kwaliteit te-
gen een scherpe prijs, met oplossingen voor het opnemen van bijna elke bron, inclusief stemmen, akoestische instrumenten, 
drums en versterkte elektrische instrumenten. PG Alta-microfoons zijn geschikt voor live- en studiotoepassingen en ontworpen 
om lang mee te gaan. Ze voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die ervoor zorgen dat alle producten van Shure betrouw-
baar zijn.

Algemene gebruiksregels
Dek geen enkel gedeelte van het microfoonrooster af, want dit zou de werking van de microfoon aantasten.
Richt de microfoon op de gewenste geluidsbron (zoals de spreker, de zanger of het instrument) en houd de microfoon uit 
de buurt van ongewenste bronnen.
Plaats de microfoon zo dicht mogelijk als praktisch haalbaar is bij de gewenste geluidsbron.
Werk dicht bij de microfoon voor extra basweergave.
Gebruik hooguit één microfoon voor elke geluidsbron.
Hoe minder microfoons worden gebruikt, hoe beter de versterking voor feedback is.
De afstand tussen microfoons moet ten minste driemaal de afstand van elke microfoon tot de bijbehorende bron zijn (regel 
'drie-tot-een').
Plaats microfoons zo ver mogelijk bij weerkaatsingsvlakken vandaan.
Maak gebruik van een windkap als de microfoon buitenshuis wordt gebruikt.
Voorkom overmatige hantering om het opvangen van mechanische geluiden en trillingen te beperken.

Toepassingen
Door het kleine, flexibele ontwerp van de PGA98D-microfoon past deze in nauwe plekken rondom trommels. Door de meege-
leverde drummicrofoonklem wordt trommelmontage snel en eenvoudig, maar de microfoon kan eveneens worden gebruikt op 
andere bronnen door deze in een standaardklem te monteren.

Trommels
Richt de microfoon naar het midden van het slagvel om meer respons van de stokken te registreren.
Richt de microfoon naar de rand van het slagvel om meer resonantie en boventonen te registreren.
Positioneer voor een krachtiger basgeluid de microfoon dichter bij het slagvel.

Andere instrumenten
De PGA98D kan op doeltreffende wijze andere instrumenten registreren waarbij de ruimte beperkt is. Monteer de microfoon 
eenvoudig in een standaardklem en stel de zwanenhals zo af dat deze naar de bron wijst.
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Drummicrofoonmontage
De microfoonklem aan de rand van een trommel bevestigen:

Plaats de microfoonklem met de groef goed bevestigd boven de rand van de trommel
Positioneer de onderzijde van de klem langs onderen om de rand van de trommel. De klem is flexibel en kan zo nodig 
voor de passing voorzichtig worden gebogen.
Steek de microfoon in de klem en stel waar nodig de zwanenhals bij

Richten van de microfoon
Plaats de microfoon met de pijl naar de geluidsbron gericht.
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Productgegevens
Type

Elektreetcondensator

Polairpatroon
Cardioïde

Frequentiekarakteristiek
60 tot 20,000 Hz

Uitgangsimpedantie
bij 1 kHz, nullastspanning

850 Ω

Gevoeligheid
bij 1 kHz, nullastspanning

-52 dBV/Pa[1] (2,51 mV)

Maximum-SPL
1 kHz bij 1% THD, 1 kΩ belasting, normaal

130 dB SPL

Eigen ruis
A-gewogen, normaal

27 dB SPL-A

Polariteit
Een positieve druk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 ten opzichte van pen 3

Connector
Driepens, professionele audio (XLR), mannetje

Gewicht
210 g (0,5 lbs)

Behuizing
Gegoten zink

Voedingsvereisten
11 tot 52 V DC fantoomvoeding (2 mA)

[1] 1 Pa=94 dB SPL
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Frequency Response

Polar Pattern

Optionales Zubehör und Ersatzteile
Schuimrubber windkap voor PGA98H- en PGA98D-microfoons AP98WS

Drummontageklem voor PGA98D AP98DM

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
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Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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