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VP83   
Microfone de Condensador Montado na Câmera LensHop-
per

Descrição Geral
Projetado para ser usado em câmeras DSLR e de vídeo, o microfone de condensador Shure VP83 permite que filmadores 
profissionais capturem áudio com qualidade profissional. Ganho ajustável, maior rejeição a sons fora do eixo e um filtro de 
sons graves selecionável garantem definição e nitidez excepcionais. Alinhado ao compromisso da Shure com a qualidade e a 
durabilidade, o VP83 possui uma estrutura inteiramente de metal ultra leve e um suporte antichoque integrado para uso con
fiável no campo.

Recursos
O padrão supercardioide/lobular rejeita os sons indesejados e fora do eixo
Botões de ganho e de sons graves para obter adaptabilidade máxima
Suporte antichoque integrado
130 horas de duração da bateria
Cabo de saída de áudio integrado de 3,5 mm
Maior imunidade à RF
Estrutura metálica resistente
Adaptador de sapata para fácil instalação

™
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VP83

① Tela protetora contra 
vento de espuma

⑨ Compartimento de Pilha

③ Suporte antichoque in
tegrado

④ Cabo de Saída de Áudio

⑤ Botão de Ajuste de Ga
nho

⑥ LED de Alimentação / 
Bateria Fraca

⑦ Botão de Liga/Desliga / 
Filtro de Sons Graves

on ligar

ligar com o filtro de sons graves acionado

off desligar

⑧ Adaptador da Sapata da 
Câmera



Shure Incorporated

5/11

1.
2.

1.
2.
3.

Montagem do Microfone
Em uma Câmera:

Deslize o microfone na sapata da câmera.
Aperte o anel articulado para fixá-lo.

Dica: Além do isolamento de vibração proporcionado pelo suporte antichoque, o filtro de sons graves pode ser usado para eli
minar ainda mais o ruído de manuseio e o ruído de baixa frequência.

Instalação das Pilhas
Este microfone precisa de uma pilha AA para funcionar (Alcalina, NiMH ou Lítio). Para instalar:

Pressione as travas da porta e puxe para abrir o compartimento de pilha.
Insira a pilha no compartimento de acordo com o indicador de polaridade e fixe-a firmemente no local.
Feche o compartimento empurrando o suporte de volta até que ele trave.

LED de Bateria Fraca: Quando a bateria está enfraquecendo, a luz do LED tornase vermelha e a pilha deve ser trocada as
sim que possível. Consulte a tabela de vida útil da bateria no guia do usuário para determinar o tempo de operação restante 
após a luz do LED se tornar vermelha.
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Configurações de Áudio

① Conecte à câmera ou ao 
dispositivo de gravação

Conecte o cabo espiralado fixo à entrada de áudio da câmera. Alternativamente, o microfo
ne pode ser conectado a um gravador de campo ou a outro dispositivo externo. Pode ser 
conectado ao mesmo tempo à uma câmera e a um gravador usando um cabo divisor em Y.

② Reduza o ganho da câ
mera (volume de entrada) 
para a configuração míni
ma

Usar a menor quantidade de ganho da câmera ou do dispositivo de gravação e mais ganho 
do VP83 resultará em uma razão sinal/ruído melhor.

Observação: Se o controle automático de ganho na câmera (quando aplicável) introduzir interferências de áudio 
indesejadas, considere ignorar o recurso.

③ Realize um teste de som 
e ajuste o botão de ganho

O botão de ganho em dB ajusta o nível do sinal de áudio enviado para a saída de áudio da 
câmera. Inicie com o botão de ganho ajustado em +20 dB. Monitore o medidor de áudio da 
câmera e ajuste o botão para que os sons mais altos não excedam -6 dB.

+20 dB:
Nível apropriado para muitas câmeras ao gravar níveis típicos de som 
(fala, por exemplo) e para fontes silenciosas.

0 dB:
Use para capturar sons um pouco mais altos do que níveis típicos de 
fala.

−10 dB:
Use quando o sinal for muito alto e distorcer o préamplificador da câ
mera, ou em ambientes ruidosos, como um show ou um evento de es
porte.

Observação: A sensibilidade de entrada da câmera varia de um fabricante para outro. Use estas informações co
mo referência geral.

④ Se necessário, aumente 
o ganho de entrada da câ
mera

O sinal de áudio deve ter picos entre -12 dB e -6 dB no medidor de áudio da câmera. Siga 
as instruções do fabricante da câmera para ajustar melhor o ganho para atingir o nível apro
priado.
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Filtro de Sons Graves
O filtro de sons graves reduz o ruído de baixa frequência causado pelo manuseio da câmera e outros fatores ambientais, ate
nuando baixas frequências de 170 Hz ou inferiores (12 dB por oitava) Para ativar, deslize o botão de Liga/Desliga para a posi
ção de filtro de sons graves ( ).

Monitoramento do Sinal de Áudio
Para ouvir o áudio ao gravar, conecte um par de fones de ouvido à saída de fone de ouvido da câmera. Use o controle de vo
lume do fone de ouvido da câmera para ajustar o nível de monitoramento. Não use o botão de ganho no VP83 para ajustar o 
nível de monitoramento.

Por que os ajustes de ganho são importantes?
O ajuste de ganho adequado é necessário para atingir a melhor razão sinal/ruído. Em uma gravação de áudio, o circuito do 
pré-amplificador da câmera pode introduzir uma pequena quantidade de ruído que aumenta conforme há elevação no ganho 
do pré-amplificador da câmera ou quando níveis de volume são elevados durante a pós-produção.
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Como o VP83 melhora o desempenho: O microfone VP83 possui características de ruído muito baixo, o que significa que 
usar mais ganho do microfone e menos da câmera aumenta a razão sinal/ruído, resultando em um sinal de áudio mais limpo.

Resolução de Problemas
Problema Solução

A unidade não liga Troque as pilhas e certifique-se de que estejam instaladas corretamente.

Som distorcido

Verifique se o cabo de áudio está completamente inserido na câmera.
Talvez o ganho de entrada da câmera esteja muito alto, causando cortes. Tente diminuir 
o ganho. Se parecer que o ganho da câmera está ajustado corretamente, tente ajustar o 
botão de ganho para 0 a -10 dB.
Se estiver usando fones de ouvindo para ouvir, verifique a conexão ou tente usar um par 
diferente.

Sem som

Verifique se o microfone está ligado e se o cabo de áudio está conectado ao conector de 
entrada de áudio correto na câmera.
Se a câmera não registrar um sinal, tente aumentar o ganho da câmera ou ajustar o bo
tão de ganho para +20.

Especificações
Tipo

Condensador a Eletreto

Padrão polar
Hipercardioide/lobular

Resposta a Frequências
50 a 20,000 Hz

Impedância de saída
171 Ω

Sensibilidade
tensão de circuito aberto, a 1 kHz, típico

-36,5 dBV/Pa  (14,9 mV)

SPL máximo
1 kHz a 1% THD , carga de 1000 Ω

Relação Sinal-Ruído 
76.6 dB

[1]

[2]

[3]
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Escala Dinâmica
a 1 kHz, carga de 1000 Ω

Nível de corte
a 1 kHz, 1% THD, carga de 1000 Ω

Ruído próprio
SPL equivalente, Ponderação A, típico

17,4 dB SPLA

Condições ambientais
Faixa de Temperatura de Operação -18°C (0°F) a 57°C (135°F)

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

Umidade Relativa de Operação 0 a 95%

Alojamento
Alumínio fundido

Requisitos de Alimentação Elétrica
1 AA battery (Alkaline, NiMH, Lithium)

Peso
133  g (4,7 oz.)

1 Pa=94 dB SPL

THD do pré-amplificador do microfone quando o nível do sinal de entrada aplicado é equivalente à saída da cápsula no SPL 
especificado

A relação Sinal/Ruído é a diferença entre o SPL de 94 dB e o SPL equivalente de A-ponderado, ruído próprio

[1]

[2]

[3]
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Tempo Restante das Baterias
Pilha do Tipo AA Tempo Restante de Operação Normal (em Horas)

Pilha Nova
Após o LED da alimentação se tornar 
vermelho

Alcalina 130 13

NiMH 108 2

Lítio 187 ½
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Acessórios e Peças de Reposição
Tela protetora de espuma contra vento de reposição  A83W

Windjammer  Rycote   A83-FUR

Certificações
De acordo com a regra da União Europeia Diretiva 2001/95/CE relativa à Segurança Geral dos Produtos: pela natureza ine
rente à sua concepção, este produto não representa um risco de segurança ao usuário.

Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode 
degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

™ ®
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