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SM35   
ميكروفون مزود بمكثف وسماعة رأس لتوفير أداء حر اليدين

SM35 ميكروفون سماعة الرأس
عبارة عن ميكروفون ذي مكثف كهربائي يتم ارتداؤه في الرأس، وهو مصمم لالستخدام مع جهاز إرسال السلكي يُـثبّـت على الجسم في عروض Shure SM35 إن

.المسرح المباشر

ارتداء الميكروفون
.قم بتركيب حاجب الريح على ذراع الميكروفون

.ضع عصابة الرأس حول مؤخرة الرأس، بحيث يكون عمود الرفع على الجانب األيسر
لتقليل أصوات الطقطقة واألصوات االنفجارية، تجنب وضع الميكروفون أمام الفم مباشرة .ضع الميكروفون عند زاوية الفم
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.اترك العرق ليجف تمامًـا قبل التخزين .ال تقم بتخزين الميكروفون في أماكن مغلقة رطبة :ملحوظة

RPM400 المضخمات األولية
:ويتم عرضها في إصدارين من الموصالت .نطاقًـا ديناميكيًـا استثنائيًـا باستخدام دائرة كسب نشطة في حزمة مُـجملة وصغيرة RPM400 توفر المضخمات األولية

TA4F وLEMOمما يتيح لك التقاط ميكروفون ، TL وتتطلب هذه المضخمات طاقة فانتوم ويمكن أن تعمل بكفاءة عبر .سلكيًـا ًالسلكي سريعًـا وجعله يمثل حال
.فولت 48 - 12 مجموعة واسعة من معدالت الجهد من

الميزات
.تصميم دائرة نشط مع محاكيات كسب السلكية محايدة لتحقيق خرج كسب متناسق عبر االستخدامات السلكية أو الالسلكية

حماية فائقة من ترددات الراديو العالية ضد التدخل غير المرغوب به
.تصميم قصير ومُـحكم

.مشبك حزام وطقم تركيب على الطاولة لسهولة وضعه ليناسب مجموعة متنوعة من االستخدامات

الشهادات
.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة

www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com

المواصفات
النوع

مكثف إلكتريت

الرد لعدد مرات الظهور
هرتز 20000 هرتز إلى 40 من

النمط القطبي
)قلبي الشكل( أحادي االتجاه

معاوقة الخرج
كيلوهرتز 1 أوم، عند تردد 100

الحساسية
أوم 1000 ر بـّكيلوهرتز، حمل يُـقد 1 باسكال، عند تردد/ديسيبل فولت 57.8-
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]1[ نسبة اإلشارة إلى التشويش
أوم 1000 كيلوهرتز، حمل يبلغ 1 ديسيبل، عند تردد 59.2

]1[ أقصى مستوى لضغط الصوت
٪ إلجمالي التشويه التوافقي1 كيلوهرتز، 1 أوم، عند تردد 1000 ديسيبل، حمل يبلغ 151.3

]1[ النطاق الديناميكي
أوم 1000 كيلوهرتز، حمل يبلغ 1 ديسيبل، عند تردد 116.5

]1[ التشويش الذاتي
أوم 1000 ، حمل يبلغSPL-A ديسيبل 34.8

متطلبات الطاقة
TA4F

تحيز تيار( فولت كحد أقصى 10 ،)اسمي( فولت تيار مستمر 5+
)مستمر

فولت تيار مستمر، طاقة طيفية 52 إلى 12 منXLR موصل

القطبية
TA4F

يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج
1 بالتناسب مع السن 3 فولتية إيجابية على السن

XLR
يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج

3 بالتناسب مع السن 2 فولتية ايجابية على السن

الكابل
)بوصة 45( م 1.1

الموصل
TA4F أو XLR

الوزن
)أونصة 2.53( جرامًـا 72

RPM400 تم أخذ القياسات باستخدام المضخم ]1[

يتم تشغيل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع ارتفاع وحساسية أقل .فولت تيار مباشر 48 يتم قياس كل المواصفات بواسطة مصدر طاقة طيفي بجهد*
.ًقليال
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المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

SM35RK378 وحدتان من حاجبات الريح من المطاط الذي يتم تركيبه باإلطباق للطراز + مجموعة بديلة مع مشبك

TA4F/TQG XLRRPM400TQG المضخم األولي

قطع الغيار البديلة
/BETA98Dو BETA98/Sو BETA98Aو BETA98و SM35 لـ )4( حاجبات ريح زجاجية من المطاط األسود

S وBETA98H/C وMX183 وMX184 وMX185 وMX202 وWH30 وWL183 وWL184 وWL185
RK183WS
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