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TH53   
متعددة االتجاهات TwinPlex سماعة الرأس

الوصف العام

 وتوفر تقنية .متعددة االتجاهات جودة صوت استثنائية وأنسب وأفضل مالئمة ممكنة لمجموعة متنوعة من االستخدامات Shure TwinPlex توفر سماعة الرأس
TwinPlex المزدوجة الغشاء استجابة استثنائية لألصوات الغريبة وضوضاء ذاتية االنخفاض بينما توفر استجابة تردد منخفضة قوية بالغة الوضوح تشبه األصوات

يسمح نظام القابض .ويتميز الكابل نفسه بأنه آمن للغاية وتم اختباره ليدوم ألطول فترة ممكنة ويكون أكثر موثوقية في فئته .الطبيعية وخالية من التداخل الرقمي
المبتكر ضبط طول وميل ذراع التطويل بسرعة للحصول على الوضع المثالي والتثبيت الثابت في حين يصبح اإلطار الخفيف الوزن عديم الوزن لضمان توفير مزيد من

.الراحة وتجنب التآكل

التوقعات المتميزة الرائدة في السوق فحسب، بل TwinPlex وال تلبي سلسلة .بأشمل الملحقات وخيارات الموصل المتوفرة حتى اآلن TwinPlex تتميز سلسلة
.تتعداها

Features
Exceptional sound quality from the all new TwinPlex dual-diaphragm element

Robust low frequency response with flat top end
Best in class specifications and dynamic range

Durability beyond the competition
Exclusive, double helix cable technology with redundant grounding

Nano-coated, interchangeable frequency caps for reduced sweat out and moisture resistance
Ultra lightweight, fully adjustable headset frame

Quickly adjust length and pitch of the boom arm without bending
Easily switch between left or right positioning

Comfort earhook sleeves allow for extended wear
Headset frame can adjust down to the smallest child's head

High RF immunity for use with today's digital wireless systems
Paintable cables allow for discreet placement in professional theater applications

Interchangeable frequency response caps offer adjustable flat or presence responses

™

™
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Available in a variety of color and connector offerings

مفتاح أنواع الطرز المختلفة

.لالطالع على أحدث العروض www.shure.com/twinplex يرجى الرجوع إلى .ال تتوافر جميع أنواع الطرز :مالحظة

العناية والصيانة
فقد صُـمم خصيصًـا .الذي يُـثبت على الصدر على طبقة نانوية رقيقة تمنع تراكم الحبيبات بسبب العرق والماء TwinPlex يحتوي الغشاء المزدوج للميكروفون

.ليتحمل نفخه باستخدام علبة هواء مضغوط لتنظيفه سريعًـا

ضبط عصابة الرأس والميكروفون

اضبط عرض عصابة الرأس ➀

http://www.shure.com/twinplex
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اضبط مشبك األذن وزاوية الذراع ➁

فك القابض لضبط ارتفاع الذراع ➂
وطوله

.اثني ذراع التطويل في مكانه ➃
واضبط موضعه
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1
2
3

حدد الغطاء ثابت أو موجود ➄

عكس اتجاه ذراع التطويل
.يمكن وضع ذراع تطويل الميكروفون على الجانب األيسر أو األيمن من الرأس

.فك القابض إلرخاء ذراع التطويل
.ادفع ألسفل واخرج ذراع التطويل

.أدخله في الجانب اآلخر وأحكم تثبيته في مكانه

ربط الزجاج األمامي
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استخدام مشبك الطوق

المُـلحقات
قطع الغيار البديلة

كاكيخمريأسودالوصف

RPM40WS/BRPM40WS/TRPM40WS/Cواقي ميكروفونات رغوي1

RPM40FC/BRPM40FC/TRPM40FC/Cاالستجابة الثابتة أغطية تقييد التردد،2

RPM40PC/BRPM40PC/TRPM40PC/Cاالستجابة لألصوات الموجودة أغطية تقييد التردد،

Lemor موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،3
RPM53B/O-
LEMO

RPM53T/O-
LEMO

RPM53C/O-
LEMO

MTQG موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،
RPM53B/O-
MTQG

RPM53T/O-
MTQG

RPM53C/O-
MTQG
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كاكيخمريأسودالوصف

RPM53B/O-NCRPM53T/O-NCRPM53C/O-NCال يوجد موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،

MicroDot موصل ذراع تطويل الميكروفون ومجموعة الكابل،
RPM53B/O-
MDOT

RPM53T/O-
MDOT

RPM53C/O-
MDOT

RPM53B-CFRPM53T-CFRPM53C-CFكابل فليكس4

RPM53B-CCRPM53T-CCRPM53C-CCمشبك كابل سماعة الرأس5

RPM53B-HFRPM53T-HFRPM53C-HFإطار سماعة الرأس6

مشبك الطوق7

RPM40STC/B
،)أسود(

RPM40STC/W
)أبيض(

RPM40STC/TRPM40STC/C

WA430 (MTQG)، WA416 (LEMO)الموصل8

WA445الملولب TA4F/MTQG طوق9

XLR مضخم10
RPM400TQG )TA4F إلى XLR(، RPM400LEMO )LEMO إلى

XLR(

RPM50ESإزالة جلبة مشبك األذن11

RPM50CASEحقيبة التخزين

التعليمات المتعلقة بالحامل الملولب
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تمديد األسالك وتوصيل األطراف
الجدول النموذجي لتمديد األسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

TH53-
MTQG

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

3
أسالك

التابع(
)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

WA430

جميع
ميكروفونات
Shure TA4F
المحمولة

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( األرضية :سلك مغطى

األرضية :غطاء واقي
)الغالف(

TH53-
LEMO

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

WA416

ميكروفونات
Shure Lemo
المحمولة

)ADX1-
Lemo،
Shure
UR1M-
Lemo،
ULXD1-
Lemo(،

Sennheiser
SK5212،
Lectrosonics

SSM وغير
ذلك

االنحياز/الصوت :سلك أحمر
)3(

غير متصل :سلك أزرق

)1( األرضية :سلك مغطى

TH53-
NC

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

LEMO:
WA416،
Shure TQG/
TA4F:
WA430،
Lectrosonics
TA5F:
WA435

تابع طرف
التوصيل

االنحياز/الصوت :سلك أحمر

غير متصل :سلك أزرق

األرضية :سلك مغطى

األرضية :غطاء واقي
)الغالف(

TA4F إلى LEMO تحويل

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

TH53-
LEMO

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

Shure
TQG/
TA4F:
WA430

تابع طرف
التوصيل

)1( األرضية :سلك مغطى

االنحياز/الصوت :سلك أحمر
)3(
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إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

وغطاء
واقي

غير متصل :سلك أزرق

بين المسمار 8.25kΩ مقاوم
3 و 2

)الغالف( األرضية :غطاء واقي

)أسالك منحازة للسيرفو( المحمولة Lectrosonics لميكروفونات TA5F أسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

TH53-
MTQG

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

أسالك 3
التابع(

)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

WA435
ميكروفونات
Lectrosonics

TA5F المحمولة

)3( االنحياز :سلك أحمر

)5( الصوت :سلك أزرق

)1( األرضية :سلك مغطى

)الغالف( األرضية :غطاء واقي

4 و 2 وصلة بين المسمار

TH53-
LEMO،
TH53-
NC

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

WA435
ميكروفونات
Lectrosonics

TA5F المحمولة

االنحياز/الصوت :سلك أحمر
)3(

غير متصل :سلك أزرق

)1( األرضية :سلك مغطى

)الغالف( األرضية :غطاء واقي

4 و 2 وصلة بين المسمار

المحمولة Sony لميكروفونات Hirose أسالك
:مالحظات

– Shure بشراء إصدارات Shure دبابيس، توصي 4 المحمولة المكونة من Sony Hirose مع ميكروفونات TwinPlex عند استخدام ميكروفونات
MTQG وليس إصدارات –NC. فهذا يسهل إنهاء أسهل بسبب عدم وجود الدوائر الكهربائية المطلوبة في منتجات Shure أسالك 3 ذات الـ/MTQG

TA4F .
، قد تكون هناك حاجة لتقليص الحرارة إلنشاء الكبل أسفلHirose والغطاء الواقي الكبير على موصالت TwinPlex بسبب الكابل الرقيق الموجود على

الواقي حيث تم إجراء اتصال مجعد وحيث يخرج الكبل من الغطاء الواقي
)DAD6008 الجزء رقم DPA )DPA سنون من 4 ذات الـ Hirose مع مهايئات TwinPlex Microdot (-MDOT)يمكن استخدام إصدار
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إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

TH53-
LEMO

TH53-
NC

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

ميكروفون
Hirose يحتوي

دبابيس-4 على
KMC-9BPD-4P

ميكرفونات
Sony Hirose
المحمولة

)WRT(

/الصوت :السلك األحمر
في المقاوم :االنحياز

والمكثف

8.2k مقاوم :1

4 وصلة عبور إلى :2

(-) uF مكثف 1 :3

غطاء/وصلة عبور أرضية :4
2 واقي إلى

غطاء واق منقسم إلى الغالف

غير مستخدم :سلك أزرق

TH53-
MTQG

1.6 كابل
مم مزود
بموصالن
وسلكين
مغطيين
وغطاء
واقي

3
أسالك

التابع(
)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

ميكروفون
Hirose يحتوي

دبابيس-4 على
KMC-9BPD-4P

ميكرفونات
Sony Hirose
المحمولة

)WRT(

)انحياز( سلك أحمر :1

)الصوت( سلك أزرق :2

4 وصلة عبور إلى :3

غطاء/وصلة عبور أرضية :4
3 واق إلى

غطاء واقي منقسم إلى
الغالف

MTQG مجموعة الموصل

منظر مُـفصل
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.تأكد من لحام الغطاء الواقي بالطوق األرضي :مالحظة

منظر مُـجمع

المواصفات
كبسولة الميكروفون

غشاء مزدوج، مكثف مستقطب مسبقًـا

نمط قطبي
أحادي االتجاه

استجابة التردد
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

الحساسية
فولت ديسيبل 45.0-

)ميجا فولت 5.62(

]2[كيلوهرتز 1 عند

ضوضاء ذاتية، بالوزن أ، أداء صوتي متكافئ
SPL-A ديسيبل 24.5

]3[النسبة بين اإلشارة والضجيج
ديسيبل 69.5

مستوى تحديد الخرج
نموذجي ,THD %1 كيلو هرتز بمعدل 1,فولت ديسيبل 3.0

]4[أقصى مستوى لضغط الصوت
نموذجي ,THD %1 كيلو هرتز بمعدل SPL,1 ديسيبل 142.0

نطاق ديناميكي
ديسيبل 117.5

نموذجي
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سحب تيار الميكروفون
نموذجي ,µA 240 إلى 120

فولتية االنحياز
جهد التشغيل الموصى به

فولت تيار مباشر 5

الجزء الخارجي
ABS مصبوبة

القطبية
MTQG

مع 3 ضغط إيجابي على الحجاب الحاجز وتنتج جهد إيجابي على دبوس
1 إعْـتِـبار لدبوس

LEMO, NC, MDOT
مع 3 يعمل الضغط الموجب على الحاجز على توليد الجهد السلبي على الدبوس

.1 مراعاة الدبوس

قطرالكابل
مم 1.6

طول الكابل
MTQG, LEMO, MDOT66 م 1.67( بوصة(

NC96 م 2.43( بوصة(

الوزن الصافي
)أونصة 0.42(جرام 12.0ذراع تطويل مزود بكابل

)أونصة 0.21(جرام 6.0إطار سماعة الرأس

يتم تشغيل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع ارتفاع وحساسية أقل .فولت تيار مباشر 48 يتم قياس جميع المواصفات بواسطة مصدر طاقة الفانتوم]1[
.ًقليال

]2[ 1 Pa=94 dB SPL

A-weighted ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المعادل للضجيج الذاتي، 94 هي الفرق بين مستوى ضغط الصوت )اإلشارة إلى الضجيج( S/N نسبة]3[

المحدد SPL التشوه التوافقي الكلي للمضخم األولي للميكروفون عندما يكون مستوى إشارة اإلدخال المُـستخدمة يعادل إخراج الخرطوشة بمعدل ]4[
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األبعاد

ABCDE

Cable
Length

Cable
Diameter

Microphone
Length

Microphone
Diameter

Boom
Length

TH53-MTQG, TH53-MDOT,
TH53-LEMO

66 in.
(1.67M)

1.6MM13.5MM5.6MM13.6CM

TH53-NC
96 in.

(2.43M)
1.6MM13.5MM5.6MM13.6CM

استجابة التردد

شهادات االعتماد
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

info@shure.de :البريد اإللكتروني
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