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SM63 -- Microfone de Mão

Descrição Geral
Elegante e robusto, os microfones omnidirecionais dinâmicos de saída alta SM63 foram projetados para aplica
ções profissionais onde o desempenho e a aparência são importantes. Sua resposta de frequência ampla sob 
medida para uma ótima inteligibilidade da fala inclui atenuação de frequência baixa controlada para captação re
duzida do ruído do vento e do pedestal. O captador de bobina torna o microfone virtualmente imune aos campos 
de zunido fortes como os produzidos pelas luzes do estúdio.

Os três modelos diferem somente no comprimento e na cor. O SM63 com acabamento em cor de champanhe foi 
projetado para uso como microfone de mão em palcos e em transmissões, gravações e estúdios de televisão. O 
SM63L com acabamento cor de champanhe e o SM63LB com acabamento em preto são ideais para entrevistas 
remotas, transmissões esportivas e outras situações onde são desejáveis microfones mais longos.

Todos os três modelos usam um sistema de suporte antichoque patenteado da Shure para minimizar o ruído do 
manuseio. Eles também incluem uma grade VERAFLEX  que protege contra danos de quedas de até 2 metros 
(6 pés) e é protegido contra batidas, ferrugem, corrosão e umidade. Um filtro contra ruído integral reduz efetiva
mente o ruído da respiração. O SM63L e o SM63LB incluem um acessório de windscreen de dois estágios proje
tado para uso ao ar livre. Todos os modelos são fornecidos com um adaptador de pedestal e uma bolsa para ar
mazenagem com zíper. Os cabos estão disponíveis separadamente.

Recursos
• Padrão de captação omnidirecional uniforme
• Resposta de frequência sob medida especificamente projetada para uma ótima inteligibilidade da fala
• Ótimo desempenho, baixa impedância
• Suporte antichoque integrado para captação reduzida de ruídos de manuseio e vibração do pedestal
• Captador de bobina para virtual imunidade a campos eletromagnéticos fortes
• A windscreen minimiza as condições de vento externas para uso ao ar livre
• Fornecido com bolsa de armazenamento com zíper e adaptador para pedestal resistente a quebras
• Grade VERAFLEX™ excepcionalmente durável que resiste a danos por quedas e é imune à ferrugem, corro

são e umidade
• A aparência delgada é atraente no palco, na tela e na televisão
• Excelente equilíbrio e boa textura quando usado à mão
• Qualidade, robustez e confiabilidade Shure
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Especificações
Tipo

Dinâmica (bobina móvel)

Resposta a Frequências

80 a 20,000 Hz

Padrão polar

Onidirecional

Impedância de saída

EIA classificada a 150  Ω 298  Ω real

Sensibilidade

(a 1 kHz, tensão de circuito aberto)

-56,5 dBV/Pa  (1,5 mV)

Captação de zunido

típico, a 60 Hz

21 dB SPL equivalente em um campo de 1 millioersted

Polaridade

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

Peso Líquido

SM63 99 g (3,5  oz.)

SM63L, SM63LB 124 g (4,3  oz.)

Conector

Áudio profissional com três pinos (XLR), macho

Alojamento

Alumínio com acabamento cor champagne com tela VERAFLEX™
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Resposta de Frequência Típica

Dimensões Totais

Diagrama da Fiação

Acessórios

Acessórios Incluídos

Presilha para Microfone A57F

Bolsa de Transporte/Armazenamento 95A2313

Acessórios Opcionais

Windscreen (Marrom) RK229WS

Windscreen (Preto) 49A130
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Pedestal de mesa S37A

Suporte de isolamento A53M

Cabo TRIPLEFLEX™ 25', Conector XLR Preto na Extremidade do Microfone C25E

Cabo TRIPLE-FLEX 25', Conectores XLR Cromo C25F

Peças de Reposição

Cápsula R191

Grade de reposição (SM63) RK366G

Grade de reposição (SM63L) RK367G

Grade de reposição (SM63LB) RK368G

Elemento do plugue RK152P

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


