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UL4   
الذي يُـثبت على الصدر UniPlex ميكروفون

الوصف العام

هو ميكروفون من الفئة االحترافية صغير الحجم بشدة وذو شكل قلبي ويتم تثبيته على الصدر، وهو خيار مثالي الستخدامات Shure UniPlex UL4 ميكروفون
يتم تزويد كل .يوفر التصميم الصغير الحجم بشدة والعنصر القلبي الشكل القابل للتخصيص أداء صوت فائقًـا .التحدث في بيئات البث والمؤسسات والمؤتمرات

.ميكروفون بجيب تخزين ومشبك رابطة عنق واحد وواقي ميكروفونات يُـركب باالنطباق

الميزات
مم للتركيب غير الظاهر 5 تصميم صغير بشدة قلبي الشكل مقاس

مم، وكابل قابل للطالء، وال يؤثر على الذاكرة 1.6 مقاس PLEX تقنية كابل
جودة صوت احترافية الستخدامات التحدث

من دون تداخل الترددات الالسلكية Shure حماية فائقة من الترددات الالسلكية، متوافق مع األنظمة الالسلكية الرقمية من
يتم تضمين حافظة ومشبك رابطة عنق وواقي ميكروفونات

التصال النظام الالسلكي المتغير LEMOو TA4F طرفا توصيل
متوفر باللون األسود والخمري والكاكي واألبيض

الالسلكية Shure إال مع أنظمة UL4 ال تستخدم :مالحظة

مسافة الميكروفون الصغير
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مشبك تثبيت

حاجب ريح مناسب لالنطباق

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

أبيض UL4كاكي UL4خمري UL4أسود UL4الملحقات المزودة مع الوحدة

RPMDL4STC/B (1)RPMDL4STC/T (1)RPMDL4STC/C (1)RPMDL4STC/W (1)مشبك تثبيت فردي

RPMUL4SFWS/B (1)RPMUL4SFWS/T (1)RPMUL4SFWS/C (1)RPMUL4SFWS/W (1)حاجب ريح مناسب لالنطباق

RPMDL4CASERPMDL4CASERPMDL4CASERPMDL4CASEالصندوق الخارجي

UL4B/C-XLR( مضخم
)فقط

RPM400TQGغير متاحغير متاحغير متاح

الذي تتعامل معه لمعرفة Shure تُـرجى استشارة مندوب ).W(/ واألبيض )C(/ والكاكي )T(/ والخمري )B(/ تتوافر الملحقات بألوان مختلفة منها اللون األسود
.الخيارات المتاحة

الملحقات االختيارية
TA4F/TQG XLRRPM400TQG المضخم األولي

Lemo XLRRPM400LEMO المضخم األولي
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RPMDL4DTC/Bمشبك تثبيت مزدوج أسود، واحد

RPMDL4DTC/Wمشبك تثبيت مزدوج أبيض، واحد

RPMDL4DTC/Tمشبك تثبيت مزدوج خمري، واحد

RPMDL4DTC/Cمشبك تثبيت مزدوج كاكي، واحد

قطع الغيار البديلة
3 ، أسود، الكميةUL4 واقي ميكروفونات يتم تركيبه باالنطباقRPMUL4SFWS/B الطراز

3 ، كاكي، الكميةUL4 واقي ميكروفونات يتم تركيبه باالنطباقRPMUL4SFWS/C الطراز

3 ، خمري، الكميةUL4 واقي ميكروفونات يتم تركيبه باالنطباقRPMDL4SFWS/T الطراز

3 ، أبيض، الكميةUL4 واقي ميكروفونات يتم تركيبه باالنطباقRPMUL4SFWS/W الطراز

3 مشبك تثبيت فردي، أسود، الكمية*RPMDL4STC/B الطراز

3 مشبك تثبيت فردي، كاكي، الكمية*RPMDL4STC/C الطراز

3 مشبك تثبيت فردي، خمري، الكمية*RPMDL4STC/T الطراز

3 مشبك تثبيت فردي، أبيض، الكمية*RPMDL4STC/W الطراز

، تُـثبت على الصدرDL4 حقيبةRPMDL4CASE*E الطراز

.مم 1.6 مقاس TwinPlexو DuraPlex متوافق كذلك مع ميكروفوني*

المواصفات
كبسولة الميكروفون

MEMS مكثف

النمط القطبي
منحنى قلبي

الرد لعدد مرات الظهور
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 40 من
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الحساسية
MTQG-42 1[ باسكال/ديسيبل فولت[

LEMO-37 1[ باسكال/ديسيبل[

ضوضاء ذاتية، بالوزن أ، أداء صوتي متكافئ
MTQG32 ديسيبل مستوى ضغط صوتي A

LEMO32 ديسيبل مستوى ضغط صوتي A

]2[ نسبة اإلشارة إلى التشويش
MTQG62 ديسيبل A

LEMO62 ديسيبل A

]3[ أقصى مستوى لضغط الصوت
٪ من إجمالي التشويه التوافقي، نموذجي1 كيلوهرتز بمعدل 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي، 130

النطاق الديناميكي
ديسيبل بشكل نموذجي 98

سحب تيار الميكروفون
ميكرو أمبير، كحد أقصى 530

فولتية االنحياز
جهد التشغيل الموصى به

فولت من التيار المباشر كحد أقصى 5.5 فولت من التيار المباشر كحد أدنى، 3.5-5

اإلطار
مصبوب )ABS( أكريلونتريل بوتادين ستايرين

القطبية
MTQG

يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية
1 بالتناسب مع السن 3 على السن

LEMO
يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية إيجابية

1 بالتناسب مع السن 3 على السن

قطر الكابل
مم 1.6

طول الكابل
)م 1.67( بوصة 66

الوزن الصافي
)أونصة 0.44( جرامًـا 12.5

SPL ديسيبل 94 = باسكال 1 ]1[
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ديسيبل ومستوى ضغط الصوت المكافئ للضوضاء 94 هي الفرق بين مستوى ضغط صوت يبلغ )S/N( نسبة اإلشارة إلى التشويش ]2[
.A الذاتية، المرجّـح

إلخراج الخرطوشة بمعدل مستوى ًإجمالي التشويه التوافقي لمضخّـم الميكروفون عندما يكون مستوى إشارة اإلدخال المطبّـق معادال ]3[
محدد )SPL( ضغط صوت

األبعاد

دجبأ

قطر الميكروفونطول الميكروفونقطر الكابلطول الكابل

UL466 مم 5مم 17مم 1.6)م 1.67( بوصة

الرد لعدد مرات الظهور
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النمط القطبي

تمديد األسالك وتوصيل األطراف
الجدول النموذجي لتمديد األسالك

إنشاءالسلسلة
الكابل

التصميم
الموصلالقطبيةالكهربي

)من جانب اللحام( رسومات خطيةاألسالكلالستخدام معالبديل

UL4-
MTQG

كابل مقاس
مم 1.6

مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

أسالك 3
التابع(

)المنبعي

طرف
موجب
للتأريض

WA430

جميع
ميكروفونات
Shure TA4F
المحمولة

)2( االنحياز :سلك أحمر

)3( الصوت :سلك أزرق

)1( األرضي :سلك مغطى

)الغالف( أرضي :غالف

الطراز
UL4-
LEMO

كابل مقاس
مم 1.6

مزود
بموصلين
وسلكين
مغطيين
ٍوغطاء واق

سلكان
مصدر(

)مشترك

طرف
سالب
للتأريض

WA416

ميكروفونات
Shure Lemo
المثبتة على
الجسم

)ADX1-
Lemo،

Shureو
UR1M-
Lemo،

-ULXD1و
Lemo(

انحياز/صوت :سلك أحمر
)3(

)2( االنحياز :سلك أزرق

)1( األرضي :سلك مغطى
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MTQG مجموعة الموصل

منظر مُـفصل

.تأكد من لحام الغطاء الواقي بالطوق األرضي :مالحظة

منظر مُـجمع

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

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com
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