
SM35
Microfone Condensador com Fone de Cabeça 

para Apresentação

The Shure headworn electret condenser microphone, SM35, user guide.
Version: 3.0 (2022-F)
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1.
2.
3.

SM35   
Microfone Condensador com Fone de Cabeça para Apre-
sentação

Microfone de Cabeça SM35
O Shure SM35 é um microfone de cabeça, com condensador a eletreto, para uso com um transmissor bodypack sem fio em 
apresentações ao vivo.

Uso do Microfone
Instale a tela protetora contra vento na haste do microfone.
Coloque a tiara em volta da parte de trás da cabeça, com a haste do lado esquerdo.
Coloque o microfone no canto da boca. Para diminuir estalos e ruídos oclusivos, evite colocar o microfone diretamente 
na frente da boca.
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Observação: Não armazene o microfone em locais fechados úmidos. Aguarde até que a umidade seque completamente antes de guardar.

Pré-amplificadores RPM400
Os pré-amplificadores RPM400 oferecem uma faixa dinâmica excepcional utilizando um circuito de ganho ativo em um pacote 
conciso e pequeno. Eles são oferecidos com duas versões de conector: TA4F e LEMO, o que permite pegar um microfone TL 
sem fio e transformá-lo em uma solução com fio. Esses pré-amplificadores exigem alimentação fantasma e podem operar de 
maneira eficiente em uma grande variedade de tensões de alimentação de 12 a 48 V.

Recursos
O design de circuito ativo com ganho neutro simula aplicações sem fio para saída de ganho consistente em aplicações 
com ou sem fio.
Alta imunidade à RF contra interferências indesejadas.
Design pequeno e compacto.
Presilha de cinto e kits de montagem em mesa para posicionamento fácil em uma variedade de aplicações.

Certificações
Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode 
degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

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

Especificações
Tipo

Condensador de Eletreto

Resposta de frequência
40 Hz a 20.000 Hz
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Padrão polar
Unidirecional (cardioide)

Impedância de saída
100 Ω, a 1 kHz

Sensibilidade
–57,8 dBV/Pa, a 1 kHz, carga de 1.000 Ω

Relação sinal/ruído [1]
59,2 dB, a 1 kHz, carga de 1.000 Ω

SPL máximo [1]
151,3 dB, carga de 1.000 Ω, a 1 kHz, 1% THD

Faixa dinâmica [1]
116,5 dB, a 1 kHz, carga de 1.000 Ω

Ruído próprio [1]
34,8 dB SPL-A, carga de 1.000 Ω

Requisitos de alimentação elétrica

TA4F
+5 V DC (nominal), 10 V máximos (polarização 
DC)

Conector XLR 12–52 V DC, alimentação fantasma

Polaridade

TA4F
Pressão positiva no diafragma produz tensão po-
sitiva no pino 3 em relação ao pino 1

XLR
Pressão positiva no diafragma produz tensão po-
sitiva no pino 2 em relação ao pino 3

Cabo
1,1 m (45 pol.)

Conector
TA4F ou XLR

Peso
72 g (2,53 onças)

[1] Medidas tomadas usando o pré-amplificador RPM400

*Todas as especificações foram medidas com uma fonte de alimentação fantasma de 48 V DC. O microfone opera em tensões 
mais baixas, mas com altura livre e sensibilidade um pouco reduzidas.
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Acessórios
Acessórios Incluídos

Kit de substituição com presilha + 2 Telas protetoras contra vento de espuma de 
encaixe rápido para o pré-amplificador SM35

RK378

Pré-amplificador TA4F/TQG XLR RPM400TQG

Peças de Reposição
Windscreens de Espuma de Encaixe Rápido Pretas para SM35, BETA98, BETA98A, 
BETA98/S, BETA98D/S, BETA98H/C, MX183, MX184, MX185, MX202, WH30, WL183, 
WL184 e WL185 (Contém Quatro)

RK183WS
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