
SM7B
Microfone Vocal Dinâmico Cardioide

Shure SM7B dynamic microphone online user guide. Includes information on the frequency response, how to mount, preamp recommendati
ons, and specs. 
Version: 2.3 (2023-A)
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SM7B   
Microfone Vocal Dinâmico Cardioide

Descrição Geral
O microfone dinâmico SM7B possui resposta de frequência suave, plana e ampla, ideal para música e fala em todas as apli
cações profissionais de áudio. Ele apresenta excelente blindagem contra ruídos eletromagnéticos gerado por monitores de 
computador, lâmpadas de neon e outros dispositivos elétricos. Além de sua windscreen padrão, ele também inclui o windscre
en A7WS para aplicações de fala próxima.

O SM7B é uma excepcional opção para as aplicações a seguir:

Estúdio de Gravação — Instrumental e Vocal
Gravação em Locações
Trilhas de Cinema e Televisão
Televisão, Programas de Entrevista e Telejornais
Anúncio e Produção de Rádio
Narração

Posicionamento do Microfone
Fale diretamente no microfone, mantendo 2,54 a 15 cm (1 a 6 polegadas) de distância para bloquear o ruído fora do eixo. Pa
ra obter uma resposta de graves mais encorpados, aproxime o microfone. Para diminuir os graves, afaste o microfone.



Shure Incorporated

4/12

Braçadeira de cabo de Velcro

Use a braçadeira de velcro embutida para fixar o cabo.
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4.
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Windscreen
Use a windscreen padrão para aplicações gerais de voz e instrumentais.

Durante a fala, é possível ouvir estalos vocais provenientes de alguns sons consonantais (conhecidos como oclusivos). Para 
evitar sons oclusivos e ruído de vento, use a windscreen maior, a A7WS.

Instruções de montagem
A configuração padrão do SM7B é a montagem em haste. Para configurar o SM7B em um pedestal de microfone:

Remova as porcas de aperto nas laterais.
Remova as arruelas fixas, as arruelas de pressão, as arruelas de latão externas e as buchas de latão.
Deslize o suporte para fora do microfone. Tenha cuidado para não perder as arruelas que ainda estão no microfone.
Inverta e gire o suporte. Deslize-o de volta nos parafusos sobre as arruelas de latão e plástico ainda no microfone. O 
suporte deve se encaixar de modo que o conector XLR fique voltado para a parte traseira do microfone e o logotipo da 
Shure atrás do microfone fique com o lado direito voltado para cima.
Recoloque as buchas de latão. Verifique se estão adequadamente assentadas nas arruelas internas.
Recoloque as arruelas de latão externas, as arruelas de pressão e as arruelas fixas.
Recoloque as porcas de aperto e aperte o microfone no ângulo desejado.

Observação: Se as porcas de aperto não prenderem o microfone no lugar, pode ser necessário reposicionar as buchas e as arruelas de latão.

Conjunto de montagem — Vista explodida

① Porca de aperto
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② Arruela fixa

③ Arruela de pressão

④ Arruelas de latão

⑤ Bucha de latão

⑥ Suporte de Montagem

⑦ Arruela de plástico

⑧ Chaves de resposta

⑨ Tampa da chave

⑩ Windscreen

Configuração de Montagem em Haste e Pedestal do Microfone

Uso do pré-amplificador
O SM7B tem uma classificação de sensibilidade de –59 dB e requer mais ganho do que a maioria dos préamplificadores de 
nível básico ou intermediário podem oferecer. Use um amplificador de reforço em linha ou um pré-amplificador mais forte se o 
seu pré-amplificador não tiver mais de 60 dB de ganho.
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Configuração do pré-amplificador

Instalar ou remover o adaptador de pedestal
Para montar o microfone em um suporte de 3/8 pol., insira o adaptador de pedestal de latão incluído e aperteo com uma mo
eda ou chave de fenda.
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Importante: certifique-se de que as fendas do adaptador estejam voltadas para fora.

Ajustar as chaves de resposta de frequência
É possível usar uma canela, lápis ou chave de fenda para mover as chaves no painel traseiro. Isso ajusta a resposta de 
frequência.

Observação: é possível alterar as configurações da chave enquanto o microfone estiver em uso ou conectado.
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Resposta plana: esta configuração padrão funciona com a maioria das aplicações.

Atenuação de graves: se desejar diminuir os graves, empurre a chave da esquerda para baixo. Isso pode ajudar a diminuir o 
ruído de fundo do ar-condicionado, de sistemas de ventilação ou do trânsito.

Reforço de presença: se desejar um som com frequências médias mais brilhantes, empurre a chave da direita para cima. Is
so pode ajudar a melhorar a clareza vocal.

Dicas adicionais
Visite os Artigos educacionais da Shure para obter mais informações sobre técnicas de gravação para diferentes instrumentos 
e aplicações.

https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
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Especificações
Tipo

Dinâmico (bobina móvel)

Resposta de Frequência
50 a 20,000 Hz

Padrão polar
Cardióide

Impedância de saída
150 Ω

Sensibilidade
(a 1 kHz, tensão de circuito aberto)

59 dBV/Pa[1] (1,12 mV)

Nível de ruído
(típico, a 60 Hz, SPL/mOe equivalente)

11 dB

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

Peso Líquido
0,764 kg (1,69 lbs)

Alojamento
Caixa de aço e alumínio esmaltada cinza-escuro com tela protetora contra vento de espuma cinza-escuro.

[1] 1 Pa=94 dB SPL
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Resposta de Frequência Típica

Padrão Polar Típico
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Conexões Internas

Dimensões Totais

Acessórios
Acessórios Incluídos

Tampa da Chave RPM602

Windscreen- Grande A7WS

Adaptador de Rosca de 5/8" a 3/8" 31A1856

Acessórios Opcionais
Cabo TRIPLE-FLEX  25', Conectores XLR Cromo C25F

Peças de Reposição
Cápsula RPM106

Windscreen Preta de Reposição para modelos SM7; consulte também A7WS RK345

Porca/Arruela RPM604

™
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