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التي تثبت على الصدر TwinPlex ميكروفونات ™
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TL45, TL46, TL47, TL48   
التي تثبت على الصدر TwinPlex ميكروفونات

الوصف العام

صغيرة الحجم متعددة االتجاهات التي تُـثبت على الصدر خصيصًـا لضمان توفير أداء أفضل من الميكروفونات األخرى صغيرة TwinPlex لقد صُـممت ميكروفونات
المزدوجة الغشاء TwinPlex وتنتج تقنية .مم التي تثبت على الصدر الخاصة بالمسارح المهنية واألفالم والتلفزيون وفعاليات الشركات 5 الحجم التي يبلغ حجمها

.تغذية ارتجاعية غيرة عادية قبل الكسب واستجابة لألصوات البعيدة عن المحور وخفض الضوضاء ذاتيًـا مع توفير وضوحًـا استثنائيًـا ال مثيل له للتداخل الرقمي
TwinPlex وتتميز سلسلة ميكروفونات .ويكون أكثر موثوقية من الكابالت األخرى في فئته ًويتميز الكابل نفسه بأنه هادئ للغاية وتم اختباره بحيث يدوم طويال

.مم مع توقعات الفائقة للسوق فحسب، بل تتجاوزها 5 التي يبلغ حجمها TwinPlex وال تتوافق ميكروفونات .ا حتى اآلنًبأكثر خيارات الملحقات والموصالت انتشار

Note: The regulatory model numbers for these devices are TL46B/O, TL47B/O, and TL48B/O.

الميزات
المزدوج الغشاء الجديد بالكامل TwinPlex جودة صوت استثنائية من عنصر ميكروفون

استجابة قوية منخفضة التردد مع طرف علوي مسطح
األفضل في فئته من حيث المواصفات والمدى الديناميكي

تؤدي االستجابة لألصوات البعيدة عن المحور إلى زيادة الكسب قبل التغذية االرتجاعية

™
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"خارج نطاق المنافسة" متانة ال مثيل لها
تقنية كابل حلزوني مزدوج حصري بتأريض مُـضاعَـف
أغطية لتقييد التردد مطلية بطبقة رقيقة لتقليل العرق

عروض شاملة على الميكروفون وملحقاته
لونًـا ويتميز بخيارات رائعة تتعلق بالحساسية واستجابة تردد والموصل 60 يتوفر في أكثر من

جميع المشابك والحوامل والملحقات الجديدة مصممة خصيصًـا وفقًـا لألبحاث الموسعة واالختبارات الميدانية
.حماية فائقة من ترددات الراديو العالية لالستخدام مع األنظمة الالسلكية الرقمية المتوافرة حاليًـا

.كابالت مطلية يمكن وضعها بشكل غير ظاهر عند االستخدام في المسارح المهنية
).TL45، TL46، TL47( توفر أغطية استجابة التردد القابلة للتبديل استجابات مسطحة أو استجابات للتواجد قابلة للضبط

الطُـرز المختلفة
.التي تُـثبت على الصدر في مجموعة متنوعة من مستويات الحساسية والموصالت Shure TwinPlexتتوافر ميكروفونات

نوع الكابلالموصلالحساسيةالصوتالطراز

)مطلي( مم LEMO1.1منخفضطبيعيTL45 السلسلة

)مطلي( مم LEMO، MTQG1.6عاليطبيعيTL46 السلسلة

،LEMO، MDOT، MTQGمنخفضطبيعيTL47 السلسلة
XLR، NC

)مطلي( مم 1.6

،LEMO، MDOT، MTQGمنخفضالحديثTL48 السلسلة
NC

)مطلي( مم 1.6

مفتاح أنواع الطرز المختلفة

الملحقاتالموصلالنمط القطبياللونالسلسلة

TL45B: أسودO: متعدد االتجاهاتLEMO: LEMO3 محمولA: شامل الملحقات

TL46C: كاكيMTQG: TA4F/TQG Shure
محمول

TL47T: خمريXLR: يشمل مضخم XLR أولي

TL48W: أبيضNC: ال يشمل موصل

MDOT: MicroDot )يحتاج
)إلى محول

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

http://www.shure.com/twinplex
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Shure TwinPlex خرطوشة ميكروفون
سنوات من التطوير، وكان بمثابة براءة اختراع معلقة، لتقديم أفضل جودة صوت في 6 المتعدد االتجاهات، على مدار ما يزيد عن TwinPlex لقد صُـمم الميكروفون

ويتميز الميكروفون بتصميم مزدوج الغشاء مزود بعنصري تشغيل .فئته وكذلك أفضل مواصفات مقارنة بجميع الميكروفونات التي تُـثبت على الصدر حتى اآلن
، بفضل مضاعفة المساحة السطحية للغشاء في نفسTwinPlex ويوفر تصميم ميكروفون .جانبيين مقارنة بالتصميم الفردي المزود بعنصر تشغيل في الطرف

المساحة، استجابة متينة منخفضة التردد واتساق استثنائي خارج المحور وزيادة التغذية االرتجاعية قبل الكسب وانخفاض ضوضاء المناولة، مما يؤدي إلى توفير
.مم 5 مستوى جديد من األداء الميكروفونات التي يبلغ حجمها

TwinPlex منظر مُـفصل لخرطوشة

مجموعة الغشاء ①
الفلكة المباعدة ②
مجموعة اللوح الخلفي ③
مباعدة التالمس ④
المجموعة المتداخلة ⑤
"PCB" لوحة الدائرة المطبوعة ⑥

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
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TwinPlex الدليل السريع لملحقات

تقييد عرض مرات الظهور

TL45 / TL46 / TL47

TL48

ربط الزجاج األمامي

™
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مواجهة الميكروفون الصغير

مشبك تثبيت

مشبك تثبيت مزدوج

مشبك مصاصة
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وحدة تثبيت الصقة

مشبك مصاصة الصق

مسافة الميكروفون الصغير

التعليمات المتعلقة بالحامل الملولب
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المُـلحقات
قطع الغيار البديلة

Shure( رباعي السنون MTQG/TA4F موصل  Bodypacks(WA430

Lectrosonics( خماسي السنون Neutrik MTQG طقم موصل  Bodypacks(WA435

WA411مم 1.1 للكابالت مقاس TL45 Lemo موصل

WA416مم 1.6 للكابالت مقاس TL46/47/48/TH53 Lemo موصل

MDOT- لإلصدارات MicroDot محوالت

Sennheiserو Shure ثالثي السنون لميكروفونات LEMO إلى MicroDot موصل  BodypacksMD40LEMO

Shure( لميكروفونات TA4F/TQG إلى MicroDot موصل  Bodypacks(MD40TA4F

TA5F/TQG (Lectrosonics إلى MicroDot موصل  Bodypacks)MD40TA5F

الملحقات المزودة مع الوحدة
A السلسلة -

RPM40FC*تقييد التردد، االستجابة الثابتة

RPM40PC*تقييد التردد، االستجابة لألصوات الموجودة

RPM40STCمشبك تثبيت فردي

RPM40TCمشبك تثبيت مزدوج

RPM40SOدعامة للمشابك

RPM40VMوحدة تثبيت مصاصة

RPM40SVMوحدة تثبيت مصاصة الصق

RPM40WSواقي ميكروفونات رغوي

RPM40SMوحدة تثبيت الصقة نظيفة

RPM40TS)قطعة 15( لواصق تثبيت لزجة

RPM40TS/50)قطعة 50( لواصق تثبيت لزجة

WA430/WA435WA445 لـ Neutrik غالف لولبي

RPM40CASEحقيبة التخزين

TL48 غير مقدم مع*

الذي Shure يرجى استشارة ممثل شركة ).M(/ وألوان مختلفة ممزوجة معًـا )W(/ واألبيض )C(/ والكاكي )T(/ والخمري )B(/ تتوافر الملحقات باللون األسود
.تتعامل معه لمعرفة الخيارات المتاحة

®

®

®®

®

®
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XLR سلسلة -

TA4F/TQG XLRRPM400TQG المضخم األولي

Lemo XLRRPM400LEMO المضخم األولي

XLRRPM40PRECLIP مشبك حزام للمضخم األولي

XLRRPM40PREMNT طقم تركيب للمضخم األولي

الملحقات االختيارية
RPM40MMحامل تثبيت مغناطيسي

Rycote  Mini-WindJammer )رمادي(RPM40MWJ

TLRPM40KIT مجموعة ملحقات للميكروفونات

).W(/ واألبيض )B(/ يتوافر حامل تثبيت مغناطيسي باللون األسود

.A- الملحقات االختيارية غير مزودة بالطرز :مالحظة

تمديد األسالك وتوصيل األطراف
الجدول النموذجي لتمديد األسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

TL45-
LEMO

1.1 كابل
مم مزود
بموصل
فردي
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

WA411

ميكروفونات
Shure Lemo
المحمولة

)AD1/ADX1-
Lemo،
Shure
UR1M-
Lemo،
ULXD1-
Lemo(،

Sennheiser
SK5212،
Lectrosonics

SSMوغير ،
ذلك

االنحياز/الصوت :سلك أحمر
)3(

)1( األرضية :غطاء واقي

TL46-
MTQG،
TL47-
MTQG،
TL48-
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

®
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إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

األرضية :غطاء واقي
)الغالف(

TL46-
LEMO،
TL47-
LEMO،
TL48-
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

TL47-
NC،
TL48-
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

TL45-
LEMO

1.1 كابل
مم مزود
بموصل
فردي
وغطاء
واقي

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

Shure
TQG/
TA4F:
WA430

تابع طرف
التوصيل

)1( األرضية :غطاء واقي

االنحياز/الصوت :سلك أحمر
)3(

بين المسمار 8.25kΩ مقاوم
3 و 2

)الغالف( األرضية :غطاء واقي

TL46-
LEMO،
TL47-
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

TL48-
LEMO

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

TL46-
MTQG،
TL47-
MTQG،
TL48-
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

TL46-
LEMO،
TL47-
LEMO،
TL48-
LEMO،
TL47-
NC،
TL48-
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

وليس Shure –MTQG بشراء إصدارات Shure توصي ,دبابيس4 المكونة من Sony Hirose مع ميكروفونات TwinPlex عند استخدام ميكروفونات
. MTQG TA4F/إسالك 3 ذات Shure فهذا يسهل إنهاء أسهل بسبب عدم وجود الدوائر الكهربائية المطلوبة في منتجات .NC– إصدارات

، 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 Hirose مع مهايئات TwinPlex Microdot (-MDOT) يمكن استخدام إصدار
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إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

TL45-
LEMO

1.1 كابل
مم مزود
بموصل
فردي
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 واقي منقسم إلى
الغالف

غير مستخدم :سلك أزرق

TL46-
LEMO،
TL47-
LEMO،
TL48-
LEMO،
TL47-
NC،
TL48-
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 واقي منقسم إلى
الغالف

غير مستخدم :سلك أزرق

TL46-
MTQG،
TL47-
MTQG،
TL48-
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 واقي إلى

غطاء واقي منقسم إلى
الغالف
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المحمولة على الجسم Q5X ألجهزة LEMO أسالك
مخطط توصيالت األسالك

التصميمإنشاء الكابلالسلسلة
رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالموصل البديلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام(

TL46-
LEMO1،
TL47-
LEMO1،
TL48-
LEMO1

مم 1.6 كابل
مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
موجب
للتأريض

FFS.
01.250.DLAE24

Q5X PlayerMic

Q5X PlayerMicS

Q5X Incognito

Q5X CoachMic

Q5X RefMic

Q5X BeltMic

/الصوت :سلك أحمر
)1(االنحياز

أرضي :سلك مغطى
)الغالف(

TL46-
LEMO6،
TL47-
LEMO6،
TL48-
LEMO6

مم 1.6 كابل
مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
موجب
للتأريض

FVG.
03.306.CLAC27Z

Q5X AquaMic

Q5X AquaMicL

/صوت :سلك أحمر
)1( انحياز

األرضي :سلك مغطى
)2(

MTQG مجموعة الموصل

منظر مُـفصل

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

RPM400 المضخمات األولية
:ويتم عرضها في إصدارين من الموصالت .نطاقًـا ديناميكيًـا استثنائيًـا باستخدام دائرة كسب نشطة في حزمة مُـجملة وصغيرة RPM400 توفر المضخمات األولية

TA4F وLEMOمما يتيح لك التقاط ميكروفون ، TL وتتطلب هذه المضخمات طاقة فانتوم ويمكن أن تعمل بكفاءة عبر .سلكيًـا ًالسلكي سريعًـا وجعله يمثل حال
.فولت 48 - 12 مجموعة واسعة من معدالت الجهد من

الميزات
.تصميم دائرة نشط مع محاكيات كسب السلكية محايدة لتحقيق خرج كسب متناسق عبر االستخدامات السلكية أو الالسلكية

حماية فائقة من ترددات الراديو العالية ضد التدخل غير المرغوب به
.تصميم قصير ومُـحكم

.مشبك حزام وطقم تركيب على الطاولة لسهولة وضعه ليناسب مجموعة متنوعة من االستخدامات

طقم تركيب المصخم األولي
براغي والصقة 4ويشمل هذا الطقم مشبك للمضخم و .على طقم تثبيت أسفل الطاولة لتركيب المُـضخم بشكل مؤقت أو دائم TwinPlex XLR تشتمل ميكروفونات

.ويُـباع طقم التثبيت ومجموعة الملحقات أيضًـا بشكل منفصل .تثبيت مزدوجة متميزة

المواصفات
TwinPlex ميكروفون

كبسولة الميكروفون
غشاء مزدوج، مكثف مستقطب مسبقًـا
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النمط القطبي
ال اتجاهي

الرد لعدد مرات الظهور
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

الحساسية
TL46-37.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 14.1( فولت ديسيبل[

TL45, TL47, TL48-45.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 5.62( فولت ديسيبل[

ضوضاء ذاتية، بالوزن أ، أداء صوتي متكافئ
TL4624.0 أ - ديسيبل مستوى ضغط الصوت

TL45, TL47, TL4824.5 أ - ديسيبل مستوى ضغط الصوت

]3[معدل اإلشارة إلى الضوضاء
TL4670.0 ديسيبل

TL45, TL47, TL4869.5 ديسيبل

مستوى تحديد المخرج
إلجمالي التشويه التوافقي، نموذجي %1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل فولت، 3.0

]4[الحد األقصى لمستوى الضغط الصوتي

TL46
٪ من إجمالي التشويه1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي، 134.0

التوافقي، نموذجي

TL45, TL47, TL48
٪ من إجمالي التشويه1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي، 142.0

التوافقي، نموذجي

النطاق الديناميكي
TL46110.0 ديسيبل نموذجي

TL45، TL47، TL48117.5 ديسيبل نموذجي

سحب تيار الميكروفون
ميكرو أمبير، نموذجي 240 إلى 120

فولتية االنحياز
جهد التشغيل الموصى به

)تيار مباشر( فولت 5

اإلطار
مصبوب )ABS( أكريلونتريل بوتادين ستايرين

القطبية
MTQG، XLR موصل

يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية
1 بالتناسب مع السن 3 على السن
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LEMO، NC، MDOT
مع 3 يعمل الضغط الموجب على الحاجز على توليد الجهد السلبي على الدبوس

.1 مراعاة الدبوس

قطر الكابل
TL451.1 mm

TL46، TL47، TL481.6 مم

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

)متر 2.43( بوصة NC، XLR96 موصل

الوزن الصافي
مع كابل

)أونصة 0.42( جم 12.0

يتم تشغيل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع .فولت تيار مستمر 48 تُـقاس كل المواصفات بواسطة مصدر طاقة طيفي بجهد]1[
.ًارتفاع وحساسية أقل قليال

ديسيبل مستوى ضغط صوت 94 = باسكال 1 ]2[

ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المكافئ للضوضاء 94 هي الفرق بين مستوى ضغط صوت يبلغ )S/N( نسبة اإلشارة إلى التشويش]3[
.A الذاتية، بتقدير

لخرج الخرطوشة بمعدل مستوى ًإجمالي التشويه التوافقي للمضخم األولي للميكروفون عندما يكون مستوى إشارة الدخل المطبّـق معادال]4[
محدد )SPL( ضغط صوت

RPM400 المضخم األولي

معاوقة الخرج
أوم 100

الموصل
، ذكر، متوازن)XLR( وحدة صوت احترافية بثالثة سنون

مستوى تحديد المخرج
إلجمالي التشويه التوافقي، نموذجي %1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل فولت، 3.0

انحراف الميكروفون
)تيار مباشر( فولت 5

القطبية
3 بالتناسب مع السن 2 يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية ايجابية على السن

الحساسية
TL46 في RPM400LEMO-31.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 28.2( ديسيبل فولت[

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400LEMO-39.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 11.2(ديسيبل فولت[
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TL46 إلى RPM400MTQG-37.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 14.1( فولت ديسيبل[

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400MTQG-45.0 2[كيلوهرتز 1 عند )مللي فولت 5.62( فولت ديسيبل[

]4[الحد األقصى لمستوى الضغط الصوتي
TL46 في RPM400LEMO128.0 ،من إجمالي التشويه التوافقي، نموذجي1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي ٪

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400LEMO136.0 ،من إجمالي التشويه التوافقي، نموذجي1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي ٪

TL46 إلى RPM400MTQG134.0 ،من إجمالي التشويه التوافقي، نموذجي1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي ٪

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400MTQG142.0 ،من إجمالي التشويه التوافقي، نموذجي1 كيلوهرتز عند 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي ٪

النطاق الديناميكي
TL46 في RPM400LEMO104.0 ديسيبل نموذجي

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400LEMO111.5 ديسيبل نموذجي

TL46 إلى RPM400MTQG110.0 ديسيبل نموذجي

TL45, TL47, TL48 إلى RPM400MTQG117.5 ديسيبل نموذجي

متطلبات الطاقة
MTQG11–52 مللي أمبير  4.8 طاقة وهمية،]1[فولت تيار مستمر

LEMO11–52 مللي أمبير  5.5 طاقة وهمية،]1[فولت تيار مستمر

يتم تشغيل الميكروفون بجهد كهربائي منخفض، ولكن مع .فولت تيار مستمر 48 تُـقاس كل المواصفات بواسطة مصدر طاقة طيفي بجهد]1[
.ًارتفاع وحساسية أقل قليال

ديسيبل مستوى ضغط صوت 94 = باسكال 1 ]2[

ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المكافئ للضوضاء 94 هي الفرق بين مستوى ضغط صوت يبلغ )S/N( نسبة اإلشارة إلى التشويش]3[
.A الذاتية، بتقدير

لخرج الخرطوشة بمعدل مستوى ًإجمالي التشويه التوافقي للمضخم األولي للميكروفون عندما يكون مستوى إشارة الدخل المطبّـق معادال]4[
محدد )SPL( ضغط صوت
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األبعاد

ABCد

قطر الميكروفونطول الميكروفونقطر الكابلطول الكابل

TL4566 مم 5.6مم 13.5مم 1.1)م 1.67( بوصة

TL4666 مم 5.6مم 13.5مم 1.6)م 1.67( بوصة

TL47-MTQG، TL47-MDOT، TL47-LEMO66 مم 5.6مم 13.5مم 1.6)م 1.67( بوصة

TL47-XLR، TL47-NC96 مم 5.6مم 13.5مم 1.6)م 2.43( بوصة

TL48-MTQG، TL48-MDOT، TL48-LEMO66 مم 5.3مم 19مم 1.6)م 1.67( بوصة

TL48-XLR، TL48-NC96 مم 5.3مم 19مم 1.6)م 2.43( بوصة
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األبعاد
دجبأ

قطر الميكروفونطول الميكروفونقطر الكابلطول الكابلالسلسلة

TL46-LEMO1, TL46-LEMO670 مم 5.6مم 13.5مم 1.6)متر1.78( بوصة

TL47-LEMO1, TL47-LEMO670 مم 5.6مم 13.5مم 1.6)متر1.78( بوصة

TL48-LEMO1, TL48-LEMO670 مم 5.3مم 19مم 1.6)متر1.78( بوصة

استجابة التردد

TL45 / TL46 / TL47

TL48

األبعاد
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الشهادات
.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة

:CE إشعار
والنص الكامل إلعالن .متوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي CE أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متاح على الموقع التالي

:الممثل األوروبي المعتمد/المستورد
Shure Europe GmbH

التوافق العالمي :القسم
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

:UKCA إشعار
والنص الكامل إلعالن .UKCA متوافق مع متطلبات UKCA أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات المملكة المتحدة متاح على الموقع التالي

:الممثل المعتمد في المملكة المتحدة/المستورد
Shure UK Limited شركة

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, المملكة المتحدة

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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