MINI GUIA DE PRODUTOS

PGA48

PGA58

PGA57

PGA52

PGA56

PGA98/D PGA98/H

PGA81

PGA181

PGA27

BUMBO DE
BATERIA
CAIXA DE
BATERIA
TONS DE
BATERIA
PRATOS DE
BATERIA
PERCUSSÃO
PIANO
INSTRUMENTOS
ACÚSTICOS
INSTRUMENTOS
CLÁSSICOS
VOZ
AMPLIFICADOR
DE GUITARRA
INSTRUMENTOS
DE SOPRO
Imagens ilustrativas

06
08 SM
10 BETA

MICROFONES PG ALTA

PG ALTA

14 SISTEMA SEM FIO
16 SISTEMA SEM FIO DIGITAL
18 FONES DE OUVIDO
19 FONES IN-EAR
DE MONITOR
20 SISTEMA
PESSOAL SEM FIO

ÍNDICE

22 CENTRAVERSE
24 MICROFLEX

PGA58

PGA57

PGA98H

PGA181

PGA27

- Voz principal
- Backing Vocal
- Fala

- Amplificadores
de guitarra/violão
- Instrumentos de
percussão, sopro
- Voz Principal
- Backing Vocal
- Fala

- Instrumentos de
sopro, percussão

- Gravação de vozes,
coral
- Instrumentos de sopro,
percussão, cordas
- Pianos
- Violões acústicos
- Amplificadores de
guitarra/violão

- Gravação de vozes
- Instrumentos de sopro,
percussão, cordas
- Pianos
- Violões acústicos
- Amplificadores de
guitarra/violão

Disponível nas versões
com e sem fio

PGA DRUM KIT 5

26 APLICAÇÕES

Imagens ilustrativas

KSM | MICROFONES
12 CLÁSSICOS

KIT PARA BATERIA E PERCUSSÃO

1x PGA52
Microfone para bumbo

CENTRAVERSE, MICROFLEX E BLXR

28 SISTEMA SEM FIO

1x PGA57
Microfone para caixa
3x PGA56
Microfone para toms e surdo

O
30 ENCONTRE
MICROFONE CERTO
6

7

SM58

SM57

SM81

SM35

SM7B

- Voz principal
- Backing Vocal
- Fala

- Amplificadores
de guitarra/violão
- Instrumentos de
percussão, sopro
- Voz Principal
- Backing Vocal

- Instrumentos de
sopro, percussão,
cordas
- Pianos
- Violões acústicos
- Coral

- Voz principal
- Backing Vocal
- Fala

- Locução
- Gravação de vozes
- Instrumentos de sopro,
percussão
- Amplificadores de
guitarra/violão, baixo

DMK57-52

Disponível nas versões
com e sem fio

Imagens ilustrativas

MICROFONES SM

KIT PARA BATERIA E PERCUSSÃO
1x BETA52
Microfone para bumbo
3x SM57
Microfone para tambores
3x A56D
Suportes

8

9

BETA58A®

BETA57A®

BETA181

BETA98H

BETA98AD/C

- Voz principal
- Backing Vocal
- Fala

- Amplificadores
de guitarra/violão
- Instrumentos de
percussão, sopro
- Voz Principal
- Backing Vocal

- Gravação de vozes, coral
- Instrumentos de sopro,
percussão, cordas
- Pianos
- Violões acústicos
- Amplificadores de
guitarra/violão

- Instrumentos de
sopro, percussão

- Instrumentos de sopro,
percussão, cordas
- Pianos

Disponível nas versões
com e sem fio

Imagens ilustrativas

MICROFONES BETA

BLX14BR/B98
SISTEMA SEM FIO PARA INSTRUMENTOS
Inclui transmissor bodypack BLX1,
com microfone BETA98H/C
com presilha para instrumentos
(WB98H/C), receptor BLX4.
10

11

KSM8

KSM9

KSM313

55SH

SUPER55

-

- Voz principal
- Backing Vocal
- Fala

- Gravação de vozes
- Amplificadores de
guitarra/violão
- Instrumentos de sopro,
percussão, cordas
- Pianos
- Violões acústicos

-

-

Voz principal
Backing Vocal
Fala
Instrumentos

Voz principal
Backing Vocal
Gravação de vozes
Locução
Fala

Voz principal
Backing Vocal
Gravação de vozes
Locução
Fala

Imagens ilustrativas

KSM & MICROFONES CLÁSSICOS

KSM32
MICROFONE CONDENSADOR
Microfone condensador cardioide para gravações
e uso ao vivo em vozes, instrumentos acústicos, pratos,
sopros e metais.
Inclui case e Shock Mount. Cor: Champanhe.
12
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Imagens ilustrativas

SISTEMA SEM FIO

SVX
- 8 frequências selecionáveis
- Saída balanceada XLR e 1/4”
- Ate 4 sistemas simultâneos (em condições ideais)
- Distância de operação (em condições ideais): 75m
- Modo LO (1mW) RF para economia de pilhas (Indicado para ambientes pequenos)
- Modo HI (10mW) RF consumo maior de pilhas (Indicado para ambientes maiores)
BANDA DISPONÍVEL:
- J9 (558 – 570 MHz)

BLX

BLXR

- Até 12 sistemas compatíveis
por banda de frequência
(em condições ideais)
- QuickScan, identifica melhor a
frequência sem interferências
- Até 14 horas de uso contínuo
com duas pilhas AA
- 91m de faixa de operação
(em condições ideais)
- Saída balanceada XLR e 1/4”

- Até 12 sistemas compatíveis
por banda de frequência
(em condições ideais)
- Sistemas QuickScan
- Saída balanceada XLR e 1/4”
- Antenas destacáveis para maior
flexibilidade no posicionamento
- Até 14 horas de uso contínuo
com duas pilhas AA
- Acompanha acessórios para
posicionamento em rack

BANDAS DISPONÍVEIS:

BANDAS DISPONÍVEIS:

Informações sobre os modelos disponíveis na pág. 28

Informações sobre os modelos disponíveis na pág. 28

- J10 (584,150 – 607,875 MHz)
- M15 (662,150 – 685,875 MHz)

14

Informações sobre os modelos disponíveis na pág. 28

- J10 (584,150 – 607,875 MHz)
- M15 (662,150 – 685,875 MHz)

15

Imagens ilustrativas

SISTEMA SEM FIO DIGITAL

PGX-D

QLX-D

- Tecnologia digital de 24-bits
/ 48kHz
- Scan e sync configuram
o sistema imediata e
automaticamente
- Bastão com sistema de
cápsulas intercambiáveis
- Até 10 horas de uso contínuo
com duas pilhas AA
- Alcance aproximado 60 m
- Sistema sem fio digital
- Operação em 900 MHz livre
de interferência de sinal de
TV Digital
- Ganho ajustável para níveis
variáveis de entrada
- Até 4 sistemas simultâneos
(em condições ideiais)

- Ganho no receptor com mais
de 120 dB de faixa dinâmica
- IR para programar os
transmissores e receptores
- Scan de frequências identifica
a melhor frequência sem
interferências
- Scan de canais em rede
configura as frequências
livres para todos os receptores
conectados
- Até 60 canais simultâneos
por banda
- Compatível com baterias
recarregáveis da Shure SB900A
- Conexão de Rede para usar
com Wireless Workbench

BANDA DISPONÍVEL:
- X8B (902 – 928 MHz)
Informações sobre os modelos disponíveis na pág. 28
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BANDAS DISPONÍVEIS:

- J50 (572,170 – 635,900 MHz)
- L50 (632,170 – 695,900 MHz)

Informações sobre os modelos disponíveis na pág. 28
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FONES DE OUVIDO

18

FONES IN-EAR

SRH240A

SRH440

SRH840

- Para uso geral
- Design fechado,
circumaural
- Resposta de
frequência 20-20
KHz
- Cabo reto, fixo
- Inclui adaptador
de 1/4”

- Monitoração
estúdio e ao vivo
- Resposta de
frequência
10–22 KHz
- Design fechado,
circumaural
- Cabo espiral
removível
- Inclui adaptador
de 1/4”

- Monitoração
estúdio e ao vivo
- Design fechado,
circumaural
- Resposta de
frequência 5–25
KHz
- Cabo espiral
removível
- Inclui adaptador
de 1/4”

Imagens ilustrativas

SE112

SE215

- MicroDriver Dinâmico
- Resposta de frequência
25-17 KHz
- Cabos fixos
- Disponível em cinza
- Inclui kit de espumas
isolantes, acessório
para limpeza, bolsa de
transporte

- MicroDriver Dinâmico Single
- Resposta de frequência
22-17,5 KHz
- Cabos maleáveis e removíveis
- Disponível nas cores
clear (transparente) e preto
translúcido
- Inclui kit de espumas
isolantes, acessório para
limpeza, bolsa de transporte
19

SISTEMA DE MONITOR
PESSOAL SEM FIO

EXEMPLO DE
CONFIGURAÇÃO COM 2
OU MAIS RECEPTORES

PSM300

1

SISTEMA DE MONITOR
PROFISISONAL
-

Áudio digital de 24 bits
Relação sinal ruído 90 dB
Separação estéreo > 60 dB
Conexão TRS balanceada
Transmissão de RF
analógica acima de 90
metros de alcance em
condições ideiais
- Transmissor de 1/2 unidade
de rack; acompanha kit para
montagem de rack

Imagens ilustrativas

P3R

20

1

Sistema estéreo com um receptor

2

Sistema mono com dois receptores em
modo mixmode para duas mixagens
independentes

3

Sistema estéreo com número
ilimitado de receptores

2

3

PA805

P3RA
P3T

PA411
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CENTRAVERSE
BOA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO

CÁPSULAS DE MICROFONE CONDENSADORES

IMUNIDADE A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS

CVB

CVG12

CVG18DRS

MICROFONE SUSPENSO
(OVERHEAD)

MICROFONE DE SUPERFÍCIE
(BOUNDARY)

MICROFONE GOOSENECK
COM HASTE DE 12”

MICROFONE GOOSENECK DE 12”
COM CHAVE DE MUTE E LED INDICADOR

- Resposta de frequência precisa
- Design e construção robusta e
confiável
- Disponível em branco e preto
- Haste ajustável para
direcionamento

- Microfone de perfil baixo para
superfícies e mesas
- Fornecido com cabo XLR de
12’ (3,66 m)
- Resposta de frequência ideal
para púlpitos e mesas

- Disponível em 12” (30,4 cm)
e 18” (45,7 cm)
- Padrão polar cardióide com
resposta adaptada para o discurso
- Haste bi-articulada (Dual-Flex)
- Resposta de frequência ideal
para púlpitos e mesas
- Inclui flage de instalação em
superfícies e espuma anti-puff
- Pré amplificador embutido

- Haste gooseneck integrada a base de
mesa com cabo XLR de 12’ (3,66 m)
- Disponível em 12” (30,4 cm) e 18” (45,7 cm)
- Padrão polar cardióide com resposta
adaptada para o discurso
- Haste bi-articulada (Dual-Flex)
- Resposta de frequência ideal para
púlpitos e mesas
- Disponível com botão de mute e anel
de LED na ponta da haste

Imagens ilustrativas

CVO
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MICROFLEX
FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES

CÁPSULAS DE MICROFONES INTERCAMBIÁVEIS

IMUNIDADE A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS

MX202

MX393

MX395

MX412S

MX418D

MICROFONE SUSPENSO
(OVERHEAD)

MICROFONE
DE SUPERFÍCIE
(BOUNDARY)

MICROFONE DE
SUPERFÍCIE DE EMBUTIR

MICROFONE GOOSENECK
DE 12” COM CHAVE DE MUTE
E LED INDICADOR

MICROFONE GOOSENECK
COM BASE DE MESA INTEGRADO
A HASTE DE 18”

- Ampla faixa dinâmica e resposta de
frequência para reprodução mais precisa
- Disponível em 12” (30,4 cm)
e 18” (45,7 cm)
- Disponível em versão com
pré-amplificador embutido
ou externo (in-line)
- Disponível com botão programável
e LED indicativo On/Off

- Ampla faixa dinâmica e resposta
de frequência para reprodução
mais precisa
- Disponível em 12” (30,4 cm)
e 18” (45,7 cm)
- Disponível com botão e LED
liga/desliga

- Resposta de
frequência plana
- Design elegante
e discreto
- Saída balanceada e
sem transformador
- Botão de mute
(On/Off) programável
+ LED indicativo

- Diâmetro de 3,8 cm
- Ampla faixa dinâmica
e resposta de
frequência suave
- Indicador de status
bicolor e entrada
lógica para controle
nos modelos -LED
- Disponível em branco,
preto e alumínio

Imagens ilustrativas

- Ampla faixa dinâmica
e resposta de frequência
- Saída balanceada e
sem transformador
- Disponível com
pré-amplificador in-line
ou em caixa de embutir
com painel
- Disponível em branco
ou preto

24

25

APLICAÇÕES

CENTRAVERSE, MICROFLEX E BLXR

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO

CASAS DE
CULTO

SETOR
PÚBLICO

SALAS
DE REUNIÕES

BLX24RBR/SM58

CVG18DRS-B/C

CVG12-B/C

MX412D/C

CVB-B/C

MX393/C

BLX24RBR/SM58-J10

MX202B/C

Sistema sem fio com microfone
bastão SM58 e base receptora

BLX14RBR + CVL-B/C-TQG

Sistema sem fio bodypack
e base receptora + Microfone
de lapela cardioide

MX202B/C

Microfone de teto, capsula
condensadora cardioide,
com pré-amplificador in-line

MX412D/C

Microfone gooseneck cardioide
de 12” com base de mesa

26

Microfone gooseneck cardioide
de 18” com base de mesa,
botão de mute e LED

CVO-B/C

Microfone condensador
cardioide, suspenso com cabo
de 9m e pré-amplificador in-line

BLX24RBR/SM58

Sistema sem fio com microfone
bastão SM58 e base receptora

BLX14RBR/SM35

Sistema sem fio com microfone
headset SM35 e base receptora

Microfone gooseneck cardioide
de 12” com flange
Microfone condensador
cardioide de superfície, preto,
com cabo de 4 m
Sistema sem fio com bastão
SM58 e base receptora

MX418D/C

Microfone gooseneck cardioide
de 18” com base de mesa

Imagens ilustrativas

Microfone gooseneck cardioide
de 12” com base de mesa
Microfone cardioide de
superficie com LED indicador e
botão programável
Microfone de teto, cápsula
condensadora cardioide,
com pré-amplificador in-line

MX395B/C-LED

Microfone cardioide de
superficie embutido, com LED
indicador e botão programável
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MICROFONES SEM FIO
SISTEMA
TIPO
SISTEMAS SIMULTÂNEOS (condições ideais)

SVX

BLX

GLX-D

Analógico

Analógico

Digital

4

12 por banda

1

GLX-D
ADVANCED

PGX-D

SLX

Digital

Digital

Analógico

Digital

4

12

60 por banda
Sim

4

(Usando distribuidor
e antenas externas)

QLX-D

TROCA DE CÁPSULA

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

BATERIA RECARREGÁVEL

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

ALCANCE APROXIMADO (M)

75

91

30

30

60

100

100

SINCRONIZAÇÃO Tx / Rx

Manual

Manual

Auto

Auto

IR

IR

IR

TIPO

BUSCA
DE FREQUÊNCIA

Manual

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Transmissor de mão
Lapela
Lapela
Lapela
Lapela
Lapela
Lapela
Headset
Headset
Headset
Headset
Headset
Earset
Mic. p/ instrumento

PG58
SM58
SM86
SM87A
BETA58A
BETA87A
BETA87C
VP68
KSM8
KSM9
KSM9HS
CVL
WL93
WL183
WL184
WL185
MX150
PGA31
SM31FH
SM35
BETA53
BETA54
MX153
WB98H/C

29

Há um microfone Shure feito para cada aplicação.
Mostramos aqui uma breve explicação das características
que o ajudarão a encontrar o microfone que melhor
atende às suas necessidades.

ENCONTRE O
MICROFONE CERTO
Princípio Operacional
Como o microfone transforma o som em um
sinal elétrico. Isso é determinado pelo tipo de
transdutor dentro do microfone. Os tipos mais
comuns são:

Dinâmico
Diafragma/ bobina simples e
reforçados. Aceita níveis extremos
de volume sem distorção.

Condensador
Diafragma leve e sensível. Captura
nuances do som com precisão
e suavidade. Energizado por pilha
ou por fonte de Phantom Power.

Fita (Ribbon)
Oferece a melhor qualidade de
áudio com soluções inovadoras
em SPL e durabilidade.

Padrão Polar
O padrão polar de um microfone é a representação de sua direcionalidade.
A direcionalidade descreve como um microfone responde ao som vindo de diferentes direções.
Omnidirecional
Sensível igualmente a sons vindos
de todas as direções, mas não
pode ser “apontado” para isolar
uma área.

Bidirecional
Capta igualmente sons
vindos por trás ou pela frente
da cápsula.

Cardióide
Capta principalmente o som vindo
pela frente da cápsula, e um
pouco do som vindo pelas laterais.
Menos suscetível a microfonias em
ambientes de altos volumes.

Lobar
O padrão polar Lobar tem a
mais alta direcionalidade possível.
Em geral, esse padrão é encontrado
em microfones Shotgun.

Supercardióide
Elimina fontes sonoras indesejadas.
Ideal para instrumentos individuais
em aplicações com múltiplos
microfones, ou para fontes individuais
em ambientes ruidosos.

Hipercardióide
Fornece o máximo de isolação
contra ruídos ambientes e sons
próximos, como instrumentos
musicais, caixas acústicas e
outros músicos.

Meio Cardióide
Capta principalmente o som
vindo por cima da cápsula
montada em nível, e um pouco
do som vindo pelas laterais.

Subcardióide
Para uso em palcos silenciosos,
especialmente onde vazamento
e ambiência melhoram a
presença sonora do artista
ou músico.

Plana
Resposta ampla, uniforme.
Sensibilidade consistente
ao longo do espectro de
freqüências.

Modelada
Resposta suave e estendida.
Ajustada para acentuar tipos
específicos de instrumentos
ou vozes.

Ajustável
Através de capas intercambiáveis
de resposta de freqüência, para
reforço de suave a intenso.

Curva de Resposta de Frequência
A resposta de frequência determina o “som” básico
do microfone. Ela é determinada pela faixa de som
(das freqüências mais baixas até as mais altas)
que um microfone pode reproduzir, e como aquele
som varia em diferentes freqüências.
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ANOTAÇÕES

CERTIFICAÇÃO ONLINE*
Inscreva-se:

shurelatam-shure.talentlms.com

1 Clique em “Create account”
2 Digite as informações necessárias para criar uma nova conta.
3 Uma vez gerada a nova conta, terá acesso a página principal. Aqui você pode clicar

no nome do usuário na parte superior, isto irá abrir um menu - clique em “My Info”,
escolha o idioma “Português” se preferir, clique em “Atualizar usuário” para continuar.

4 Na página principal, clique em “Catálogo de Cursos”. Aqui você verá os diferentes

cursos que pode realizar. Busque e depois clique em “Curso de certificação para
vendedores de lojas Shure” - e clique em “Iniciar este curso”. O botão agora aparece
como “Você já tem este curso” - clique no título do curso.

5 Clique em “Comece ou reinicie o curso” para iniciar o curso de vendedores.
*Exclusivo para vendedores

Suporte: suporte@shure.com
Serviço: servico@shure.com

Curta nossa página:

www.shure.com

ShureBR

