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SM81   
Microfone de Instrumento

Descrição Geral
O Modelo SM81 da Shure é um microfone de condensador unidirecional de alta qualidade projetado para gravação em estú
dio, transmissão e reforço de som. Sua resposta de frequência ampla, características de ruído baixo e suscetibilidade de RF 
baixa o tornam um padrão para aplicações envolvendo instrumentos acústicos, especialmente guitarras, pianos e címbalos. O 
SM81 possui estrutura reforçada. Ele opera com alimentação fantasma e em uma faixa ampla de condições de temperatura e 
umidade. É fornecido com um adaptador giratório, atenuador travável, windscreen de espuma e estojo para transporte e ar
mazenagem. Há disponíveis outros acessórios.

Requisitos de Alimentação Elétrica
Este microfone requer alimentação fantasma e tem melhor desempenho com uma fonte de alimentação de 48 VDC 
(IEC-61938). Entretanto, ele operará com uma pequena redução na cobertura e sensibilidade com fontes de até 11 VDC.

A maioria dos modernos misturadores fornece alimentação fantasma. Deverá ser usado um cabo de microfone balanceado: 
XLR para XLR.

Seleção da Resposta de Baixa Frequência
Uma chave de três posições permite ajustar a resposta de baixa frequência do microfone. Use essas três configurações para 
reduzir o ruído do vento ou o efeito de proximidade.

Resposta plana proporciona o som mais natural na maioria das aplicações.

Corte de baixas frequências atenua 18 dB por oitava abaixo de 80 Hz. Ajuda a eliminar o ruído do chão e o ruído de 
baixa frequência do ambiente dos sistemas de ar condicionando e aquecimento. Essa configuração também pode ser usada 
para compensar o efeito de proximidade ou para reduzir as baixas frequências que tornam o som do instrumento maçante ou 
turvo.

Atenuação de baixas frequências atenua 6 dB por oitava abaixo de 100 Hz. Compensa o efeito da proximidade ou 
reduz as baixas frequências que podem tornar o som de um instrumento maçante ou turvo.

Configuração da Atenuação
A chave de atenuação reduz em 10 dB o nível do sinal da cápsula sem alterar a resposta da frequência. Isso pode evitar SPLs 
extremamente altos (por exemplo, tambores de gravação fechados e caixas acústicas de guitarras) da sobrecarga do microfo
ne. Para ativar a atenuação, gire o botão para a posição “–10 dB”.

OBSERVAÇÃO: Girar a parte do anel não produz níveis incrementais de atenuação.

A chave de atenuação pode ser travada no local. Siga as seguintes etapas:
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1. Desparafuse a grade e o conjunto da cápsula.

2. Gire a chave de atenuação para a posição desejada (0 ou –10).

3. Insira a trava do anel (pedaço pequeno de plástico claro) na área atrás do anel, entre o pino e a ranhura).

4. Recoloque a grade e o conjunto da cápsula.

Efeito de Proximidade
Microfones unidirecionais (cardioides) aumentam progressivamente as frequências graves em 6 a 10 dB abaixo de 100 Hz 
quando o microfone está a uma distância de cerca de 6 mm (1/4 pol.) da fonte sonora. Esse fenômeno, conhecido como efeito 
de proximidade, pode ser usado para criar um som mais grave e potente. Para evitar som de baixa frequência explosivo du
rante o uso próximo, a resposta grave é gradualmente atenuada. Isso fornece um controle maior e ajuda o usuário a tirar pro
veito do efeito de proximidade.

Especificações
Tipo

Condensador a Eletreto

Resposta de Frequência
20 a 20,000 Hz

Padrão polar
Cardióide

Impedância de saída
EIA classificada a 150  Ω (85  Ω real)

Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

45 dBV/Pa[1] (5,6 mV)

SPL máximo
1 kHz a 1% THD, carga de 1 kΩ

136 dB SPL

Relação Sinal-Ruído
Ref. 94 dB SPL a 1 kHz

78 dB[2]

Nível de corte
1 kHz a 0,25% THD, carga de 1 kΩ

4 dBV (0,63 V)

Nível de ruído
típico, a 60 Hz, SPL/mOe equivalente
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3 dB

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

Peso
Líquido 0,230 kg (0,5 lbs)

Embalado 0,740 kg (1,625 lbs)

Interruptor do atenuador
0 ou −10 dB, travável

Conector
Áudio profissional com três pinos (XLR), macho

Alojamento
Estrutura em aço com acabamento em tinta metálica de vinil e telas de aço inoxidável

Condições ambientais
Temperatura de Operação -6,7° a 49° C (20° a 120° F)

Temperatura de armazenamento -29° a 74° C (-20° a 165° F)

Umidade relativa 0 a 95%

Requisitos de Alimentação Elétrica
11 a 52 V DC alimentação fantasma (1,2  mA)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] S/N ratio is difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted

Diagrama de Bloco
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Resposta de Frequência Típica

Padrões Polares Típicos

Dimensões Totais
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Acessórios
Acessórios Incluídos

Presilha para Microfone A57F

Trava do atenuador de 10 dB 34A830

Bolsa de Transporte/Armazenamento 95A2313

Windscreen 49A111

Acessórios Opcionais
Grade com filtro de ruído A81G

Windscreen Resistente SM81 A81WS

Pedestal triplo do microfone de 4,3 m [14 pés] S15A

Adaptador do microfone estéreo A27M

SHOCKSTOPPER  para Microfones com Hastes Cônicas (Versão de Meio Suporte) A55HM

Cabo TRIPLE-FLEX  25', Conectores XLR Cromo C25F

Peças de Reposição
Conjunto de cápsula e grade R104

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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com
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