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SHA900
Amplificador de Áudio Portátil

Descrição Geral
O Shure SHA900 é um amplificador portátil e compacto de fone de ouvido, compatível com fontes de áudio analó
gico e digital. A conversão com qualidade audiófila oferece um sinal de áudio extremamente detalhado por meio 
de conexão USB para Micro B, enquanto os componentes analógicos premium proporcionam um caminho de si
nal natural e limpo para fontes de áudio analógico. Um conjunto completo de acessórios fornecidos inclui um cabo 
Lightning , cabo USB Micro B, dois cabos de 3,5 mm e um adaptador de alimentação AC.

Recursos
• Conexão para fontes de áudio analógico e digital (USB)
• Compatível com áudio digital de até 24 bits e 96 kHz
• Alimentado por bateria de íons de lítio recarregável e interna
• Equalizador paramétrico de quatro bandas, limitador e atenuador de entrada
• Predefinições personalizadas de usuário e de fábrica

Controles e Navegação

Ligando/Desligando: pressione continuamente o botão liga/desliga ②
Ajustando o volume: gire o botão de controle ①
Acessando o menu: clique duas vezes no botão de controle ①
Navegar pelo menu: gire o botão de controle ①

®
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Selecionar um item: pressione o botão de controle ①
Retornar à tela anterior: pressione o botão liga/desliga ②
Travar/destravar os controles: deslize o interruptor de bloqueio ③ para travar ou destravar os botões liga/desli
ga e de controle. Quando o interruptor exibir uma luz de fundo vermelha, o bloqueio estará ativado.

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog au
dio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To 
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a compu
ter or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and 
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USBequip
ped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a computer, 
USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier battery.
Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as 
the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp 
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

Firmware
O firmware é um software integrado em cada componente que controla funcionalidades. Periodicamente, novas 
versões de firmware são desenvolvidas para incorporar recursos adicionais e melhorias. Para se beneficiar das 
melhorias de projeto, novas versões de firmware podem ser baixadas e instaladas utilizando a ferramenta Shure 
Update Utility.

O Software pode ser baixado de http://www.shure.com/update-utility.

Especificações

Especificações de Bateria

Tipo de Bateria

Li-íon Recarregável

Tensão Nominal

3,6VDC

Vida Útil da Bateria

Analógico (modo de CONTORNO do EQ) até 20 horas

Entrada USB (Modo de equalização) até 10 horas
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Faixa de Temperatura de Carga da Bateria

0 a 45 °C (32 a 113 °F)

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1. LEIA estas instruções.
2. GUARDE estas instruções.
3. PRESTE ATENÇÃO em todas as instruções.
4. SIGA todas as instruções.
5. NÃO use este aparelho perto de água.
6. LIMPE SOMENTE com um pano seco.
7. USE SOMENTE os fones auriculares KSE com amplificadores KSA.
8. DESLIGUE este aparelho da tomada elétrica durante tempestades com relâmpagos ou quando não seja utili

zado por longo período.
9. PROTEJA o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou que enrosque, especialmente nos conectores, 

nas tomadas elétricas de emprego geral e no ponto onde elas saem do aparelho.
10. USE SOMENTE acessórios/apetrechos especificados pelo fabricante.
11. DEIXE toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe de manutenção qualificada. É necessário 

realizar a manutenção quando por algum motivo o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como por 
exemplo por dano do cabo de alimentação elétrica ou do seu conector, por derramamento de líquido ou queda 
de objetos no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à umidade, não esteja operando normal
mente ou tenha sofrido queda.

12. NÃO exponha o aparelho a respingos ou goteiras. NÃO coloque objetos cheios de líquidos, tais como vasos, 
sobre o aparelho.

13. O plugue MAINS (rede elétrica) ou um acoplador de aparelho deve estar sempre pronto para operação.
14. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
15. Não tente modificar este produto. Isso poderá resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.
16. Opere este produto dentro da faixa de temperatura de operação especificada.
17. PROTEJA o cabo do fone auricular contra dobras ou cortes.
18. NÃO utilize este aparelho se o cabo do fone auricular, caixa ou conector estiver danificado.

Este símbolo indica que nesta unidade há tensões em níveis perigosos com risco de choque elé
trico.

Este símbolo indica que existem importantes instruções de operação e de manutenção nos manu
ais que acompanham esta unidade.

ATENÇÃO: As tensões neste equipamento podem causar acidentes fatais. Não há peças internas que possam 
ser reparadas pelo usuário. Deixe toda a manutenção a cargo de equipe de manutenção qualificada. As certifica
ções de segurança perderão a validade quando a tensão de operação ajustada na fábrica for alterada.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização 
do usuário para operar este equipamento.
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ATENÇÃO
OUVIR O SOM COM VOLUME MUITO ALTO PODE CAUSAR DANOS PERMANENTES À AUDIÇÃO. USE O 
VOLUME O MAIS BAIXO POSSÍVEL. A exposição prolongada a sons excessivamente altos pode danificar os 
ouvidos e resultar em perda permanente da audição devido ao ruído (NIHL - Noise-Induced Hearing Loss). Siga 
as recomendações estipuladas pela Administração de Saúde e Segurança do Trabalho dos E.U.A. (U.S. Occupa
tional Safety Health Administration-OSHA) sobre o máximo tempo de exposição a determinados níveis de pressão 
sonora, a fim de evitar danos à audição.

90 dB SPL
por 8 horas

95 dB SPL
por 4 horas

100 dB SPL
por 2 horas

105 dB SPL
por 1 hora

110 dB SPL
por 0,5 hora

115 dB SPL
por 15 minutos

120 dB SPL
Evite, para que não ocorram danos

Observação: Use somente com a fonte de alimentação inclusa ou uma equivalente aprovada pela Shure.

ATENÇÃO
• Baterias podem explodir ou liberar materiais tóxicos. Risco de incêndio ou queimaduras. Não abra, esmague, 

modifique, desmonte, aqueça acima de 60 °C (140 °F) ou incinere.
• Siga as instruções do fabricante
• Não provoque curto-circuito; isto pode causar queimaduras ou incêndios
• Não o recarregue com outros produtos que não os especificados neste guia do usuário.
• Descarte as baterias apropriadamente. Verifique com o fornecedor local a forma correta de descarte de bateri

as usadas.
• Baterias (a embalagem ou as baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, 

fogo etc.

Observação: a substituição da bateria deve ser realizada apenas pelo pessoal do serviço autorizado da Shure.

Siga o esquema de reciclagem de sua região para baterias, embalagem e resíduos eletrônicos.

Certificações
Selo de Conformidade ICES-003 da Indústria Canadense: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

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.

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

Headquarters Europe, Middle East & Africa
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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

Compatibilidade com Android

O Amplificador de Áudio Portátil é compatível com dispositivos Android que suportam o USB Audio Class 2.0 e a 
conectividade de Micro-B OTG (contínua). Nem todos os dispositivos Android são compatíveis. Android é uma 
marca registrada da Google Inc.

“Made for iPod” (Fabricado para iPod), “Made for iPhone” (Fabricado para iPhone) e “Made for iPad” (Fabricado 
para iPad) significam que o acessório eletrônico foi projetado especificamente para ser conectado ao iPod, iPho
ne ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender os padrões de desempenho da 
Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou de que ele cumpra normas de segurança e 
regulatórias. Observe que o uso deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, e Retina são marcas comerciais da Apple Inc., registra
das nos EUA e em outros países. iPad Air e mini-iPad são marcas comerciais da Apple Inc. A marca iPhone é 
usado com uma licença da Aiphone K.K.

Mac  e Lightning são marcas registradas da Apple Inc.®


