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Seria Beta

Beta 87A

Beta 87C

Beta 58A

Typ

PojemnoÊciowy (elektretowy)

PojemnoÊciowy (elektretowy)

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia:

50 do 20,000 Hz

50 do 20,000 Hz

50 do 16,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa:

Superkardioidalny

Kardioidalny

Superkardioidalny

Czu∏oÊç (dla 1 kHz):

Napi´cie obwodu otwartego: -52.5
dBV/Pa (2 mV)
150 omów

Napi´cie obwodu otwartego: -51.5 dBV/Pa
(2.7 mV)

Napi´cie obwodu otwartego: 51.5 dBV/Pa (2.7 mV)

150 omów

150 omów

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

140.5 dB (0.25% THD, obcià˝enie
1000 omów)

140.5 dB (0.25% THD, obcià˝enie
1000 omów)

n/d

Waga netto:

207 gramów

207 gramów

278 gramów

Impedancja wyjÊciowa:

Beta 53

Beta 54

Beta 57A

Typ

PojemnoÊciowy (elektretowy)

PojemnoÊciowy (elektretowy)

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia:

20 do 20,000 Hz

20 do 20,000 Hz

50 do 16,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa:

Dookólna

Superkardioidalna

Superkardioidalny

Czu∏oÊç (dla 1 kHz):

Napi´cie obwodu otwartego: -55 dBV/Pa
(1.78 mV)

Napi´cie obwodu otwartego: -52 dBV/Pa
(2.51 mV)

Napi´cie obwodu otwartego: -51 dBV/Pa
(2.7 mV)

Impedancja wyjÊciowa:

150 omów
147 dB (1% THD, obcià˝enie
1000 omów)

150 omów

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

150 omów
n/d

Waga netto:

35.35 gramów

35.35 gramów

149 dB (1% THD, obcià˝enie
1000 omów)

Beta 56A

Beta 52A

Typ

Dynamiczny

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia:

50 do 16,000 Hz

20 do 10,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa:

Superkardioidalny

Superkardioidalny

Czu∏oÊç (dla 1 kHz):
Impedancja wyjÊciowa:

Napi´cie obwodu otwartego: -51.5 dBV/Pa
(2.8 mV)
150 omów

Napi´cie obwodu otwartego: -64 dBV/Pa
(0.6 mV)
150 omów

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

n/d

n/d

Waga netto:

468 gramów

605 gramów

275 gramów

Beta 98D/S

Beta 91

Beta 98H/C

Typ

PojemnoÊciowy (elektretowy)

PojemnoÊciowy (elektretowy)

PojemnoÊciowy (elektretowy)

Pasmo przenoszenia:

20 do 20,000 Hz

20 do 20,000 Hz

20 do 20,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa:

Superkardioidalna

Pó∏ kardioidalna

Kardioidalna

Czu∏oÊç (dla 1 kHz):

Napi´cie obwodu otwartego:
-59 dBV/Pa (1 mV)

Napi´cie obwodu otwartego:
-59 dBV/Pa (1 mV)

Napi´cie obwodu otwartego:
-54 dBV/Pa (1.9 mV)

Impedancja wyjÊciowa:

150 omów

150 omów

150 omów

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

160 dB z obcià˝eniem 2.5 kiloomów

132 dB z obcià˝eniem 2.5 kiloomów

Waga netto:

156 dB z obcià˝eniem 1 kiloomów
Mikrofon: 12 gramów bez kabla

160 dB z obcià˝eniem 2.5 kiloomów
156 dB z obcià˝eniem 1 kiloomów
Mikrofon: 382 gramy bez kabla

Mikrofon z przewodem
i przedwzmacniaczem: 156 gramów

Przedwzmacniacz: 96 gramów

Przedwzmacniacz: 96 gramów
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WOKAL

INSTRUMENT

Beta 87A™

Beta 58A

Koncert Twojego ˚ycia.
Za ka˝dym razem.

G∏os DoÊwiadczenia

Model Beta 87A jest znany jako jeden
z najbardziej wytrzyma∏ych, niezawodnych i najlepiej
zaprojektowanych pojemnoÊciowych mikrofonów
wokalowych. Jego rozszerzona charakterystyka
w zakresie wysokich cz´stotliwoÊci pozwala na
wydobycie detali i precyzji brzmienia ka˝dego g∏osu.
Wàska charakterystyka superkardioidalna sprawia,
˝e otrzymujemy doskona∏à izolacj´ od sygna∏ów
zewn´trznych oraz wyjàtkowà odpornoÊç
na generowanie sprz´˝eƒ przy wysokiej czu∏oÊci.
Model Beta 87C charakteryzuje si´ cieplejszà
charakterystykà i tworzy znakomite Êrodowisko
przy ods∏uchu dousznym. Jego bardzo spójna
charakterystyka kardioidalna oferuje wspania∏e
t∏umienie sygna∏ów odbieranych z ty∏u mikrofonu.
Obydwa mikrofony posiadajà najnowoczeÊniejsze
rozwiàzania monta˝u antywstrzàsowego oraz
wzmocnionà siatk´ ochronnà. Ka˝dy z nich
oferowany jest te˝ w wersji bezprzewodowej.
Doskona∏e w trasie koncertowej oraz jako g∏ówny
element w ka˝dym systemie nag∏oÊnieniowym.

®

Dzi´ki dorobkowi SM58 model Beta 58A sta∏
si´ g∏ównym wyborem wokalistów
i koncertujàcych artystów na ca∏ym Êwiecie.
Superkardioidalna charakterystyka kierunkowa
modelu Beta 58A sprawia, ˝e jest to najlepszy
mikrofon dynamiczny cechujàcy si´
wyjàtkowà odpornoÊcià na sprz´˝enia,
jak równie˝ zapewniajàcy wyrównanà
charakterystyk´ brzmieniowà i rozszerzone
pasmo w zakresie wysokich cz´stotliwoÊci.
Doskona∏e zawieszenie antywstrzàsowe
pozwala na maksymalne ograniczenie
szumów sceny oraz uchwytu.
Niezale˝nie od tego, czy u˝ywasz systemu
przewodowego czy te˝ bezprzewodowego,
jest to po prostu najbardziej godny zaufania
i wszechstronny mikrofon.

Beta 54

Beta 57A

Minimalna widocznoÊç.
Maksymalna mobilnoÊç.
Stanie w jednym miejscu
nie jest idealnym rozwiàzaniem.
Mikrofony nag∏owne Beta zapewniajà zupe∏nà
swobod´ poruszania si´.
PojemnoÊciowa wk∏adka mikrofonowa
o charakterystyce superkardioidalnej w modelu
Beta 54 gwarantuje maksymalnà czu∏oÊç przed
pojawieniem si´ sprz´˝eƒ oraz bardzo wysokie
t∏umienie zak∏óceƒ zewn´trznych.
To sprawia, ˝e mikrofon ten jest idealnym
wyborem dla wymagajàcych zastosowaƒ
realizowanych na ˝ywo. Beta 53 zapewnia
czyste i naturalne brzmienie g∏osu
dzi´ki swojej dookólnej kapsule.
Obydwa modele sà dost´pne w wersji
przewodowej i bezprzewodowej, i posiadajà
w pe∏ni regulowanà drucianà opraw´ oraz
wysi´gnik. To wszystko zapewnia maksymalnà
elastycznoÊç u˝ycia i sprawia, ˝e twój mikrofon
b´dzie wygodny w u˝yciu i pozostanie bezpieczny
podczas ca∏ego wyst´pu.

Beta 56 A

Beta 52 A

Do instrumentów, wzmacniaczy
i wokalu, be˝ ˝adnego porównania.

Pot´˝ne brzmienie.
Ma∏e wymiary.

Wysokie parametry.
Niskie cz´stotliwoÊci.

˚aden mikrofon nie mo˝e byç
wszechstronny dla wszystkich zastosowaƒ.
Jednak˝e Beta 57A zbli˝a si´ do idea∏u.

Charakterystyka brzmieniowa specjalnie
ukszta∏towana pod kàtem perkusji oraz
instrumentów wyjaÊnia, dlaczego Beta 56
tak ∏atwo opanowuje dusze swych lojalnych
zwolenników.

Mikrofon Beta 52 zosta∏ specjalnie
zaprojektowany do odbierania dêwi´ków
w zakresie niskich cz´stotliwoÊci.
Oferuje on nowy poziom ekspresji dolnego
pasma b´bna basowego oraz innych nisko
brzmiàcych instrumentów.

®

Cechujàc si´ doskona∏à charakterystykà
superkardioidalnà i niewiarygodnà odpornoÊcià
na sprz´˝enia przy wysokich czu∏oÊciach, Beta 57A
doskonale sprawdza si´ przy nag∏aÊnianiu perkusji,
wzmacniaczy gitarowych, wokalu i praktycznie
wszystkiego innego, co mo˝na us∏yszeç na scenie.
Wzmocniona siatka ochronna jest wystarczajàco
wytrzyma∏a, aby przez lata skutecznie opieraç si´
uderzeniom pa∏eczki perkusyjnej bez uszkodzeƒ
wk∏adki. P∏askie czo∏o siatki pozwala na umieszczenie
mikrofonu tak blisko êród∏a dêwi´ku, jak tylko chcemy,
dodatkowo wzmacniajàc efekt zbli˝eniowy
z podbiciem niskich cz´stotliwoÊci.

®

Ustawienie mikrofonu to pestka.
Niskoprofilowa obudowa modelu Beta 56
jest bardzo ∏atwa w monta˝u dzi´ki
regulowanej podstawie mocujàcej oraz
kompaktowej obrotowej g∏ówce.
˚aden inny mikrofon nie sprawdza si´ lepiej
w izolowaniu do poszczególnych dêwi´ków.
Niezawodna charakterystyka superkardioidalna
jest jednym z elementów, dzi´ki któremu model
Beta 56 cechuje si´ niespotykanà odpornoÊcià
na sprz´˝enia przy wysokich czu∏oÊciach.

®

Beta 52 posiada regulowanà podstaw´
mocujàcà, dzi´ki której mo˝na dokonaç
szybkiego i ∏atwego monta˝u – nawet
w Êrodku b´bna basowego.
Zgodnie z tradycjà firmy Shure, równie˝
model Beta 52 zosta∏ zaprojektowany
do sprostania trudom tras koncertowych.
Posiada on wzmocnionà siatk´, która
skutecznie wytrzymuje uderzenia
i wgniecenia. Wyjàtkowo skuteczny system
zawieszenia antywstrzàsowego wk∏adki
gwarantuje zminimalizowanie szumów
wynikajàcych z mocowania mikrofonu
i drgaƒ mechanicznych.

Znakomite antywstrzàsowe rozwiàzanie mocowania
kapsu∏y sprawia, ˝e Beta 57A skutecznie opiera
si´ szumom i zak∏óceniom ze sceny, które mog∏yby
popsuç twój wyst´p. W instalacjach sta∏ych czy na
trasie, niezale˝nie od tego, gdzie u˝ywasz tego
mikrofonu, Beta 57A zawsze niesie ze sobà swoje
legendarne brzmienie.

Dysponujàc odpornà na zniszczenie
i utwardzanà siatkà oraz unikalnym systemem
antywstrzàsowym montowania wk∏adki, który
minimalizuje zak∏ócenia mechaniczne, Beta 56
doskonale stawia czo∏a niekorzystnym
warunkom na scenie i poza nià.

Beta 98D/S

Beta 98H/C™

Beta 91™

Niski profil. Wysoka u˝ytecznoÊç.

Po prostu instrumentalny.

Pot´˝ny Bass. Pe∏ne energii uderzenie.

Werble, tom-tomy oraz inne instrumenty perkusyjne –
˝aden inny mikrofon nie sprawdzi si´ lepiej w praktyce
nag∏oÊnieniowej ni˝ Beta 98.

Od czary twojego saksofonu do obr´czy werbla
– uchwyç wszystkie niuanse brzmieniowe
twojego instrumentu u˝ywajàc mikrofonu Shure
Beta 98H/C. Charakterystyka kierunkowa
modelu Beta 98H/C zapewnia wysokà czu∏oÊç
przed pojawieniem si´ sprz´˝eƒ oraz doskona∏à
odpornoÊç na niepo˝àdane szumy.
Uk∏ad przedwzmacniacza bez u˝ycia
transformatorów zapewnia liniowà
charakterystyk´ cz´stotliwoÊciowà w ca∏ym
paÊmie audio.

Zaprojektowany specjalnie do u˝ycia z b´bnem
basowym oraz innymi nisko brzmiàcymi
instrumentami. Beta 91 dostarcza twojej perkusji
si∏y mikrofonów pojemnoÊciowych. Model ten
∏àczy w sobie doskona∏y atak oraz energi´,
uzyskujàc brzmienie o jakoÊci studyjnej – nawet
przy niezwykle wysokich poziomach ciÊnienia
akustycznego. Jego kardioidalna charakterystyka
kierunkowa zapewnia nadzwyczajnà czu∏oÊç
przed pojawieniem si´ sprz´˝eƒ i wyjàtkowà
odpornoÊç na niepo˝àdane szumy.
Charakterystyka cz´stotliwoÊciowa zosta∏a
specjalnie ukszta∏towana pod kàtem pracy
z dolnym pasmem o wysokiej energii.

Ten miniaturowy mikrofon pojemnoÊciowy
o wysokich parametrach u˝ytkowych wyró˝nia si´
w profesjonalnych systemach nag∏oÊnieniowych
lub studiach nagraƒ. Jego wyjàtkowo jednolita
charakterystyka kierunkowa zapewnia wysokà
czu∏oÊç przed pojawieniem si´ sprz´˝eƒ oraz
doskona∏à odpornoÊç na przekazywanie
niepo˝àdanych szumów. Wymienna kapsu∏a
(kardioidalna lub superkardioidalna) pozwala na
najlepsze
zaadaptowanie mikrofonu do konkretnych potrzeb.
Beta 98D/S jest oferowany z unikalnym systemem
montowania mikrofonu do perkusji A98D.
Elastyczna g´sia szyja oraz klamrowy uchwyt
mocujàcy pozwalajà na ustawienie mikrofonu
praktycznie w ka˝dej pozycji, co daje nieograniczone
mo˝liwoÊci kszta∏towania brzmienia instrumentów.
Niewielkie wymiary i dyskretna forma obudowy
Beta 98D/S pozwala na zminimalizowanie ba∏aganu
na scenie.

Znalezienie miejsca monta˝u mikrofonu
Beta 98H/C nie jest ˝adnym problemem.
Zintegrowany wysi´gnik typu g´sia szyja oraz
obrotowe po∏àczenie pozwalajà na szybkie
i ∏atwe ustawienie mikrofonu w bezpiecznym
miejscu. Klamra mocujàca umo˝liwia szybko
i bezproblemowo przepiàç mikrofon mi´dzy
czarami ró˝nych instrumentów d´tych.
Mikrofon Beta 98H/C ju˝ teraz jest gotowy staç
si´ cz´Êcià twego instrumentarium – w ka˝dej
sytuacji.

Niskoprofilowa konstrukcja modelu Beta 91
eliminuje potrzeb´ stosowania dodatkowych
elementów mocujàcych.
Po prostu tylko w∏ó˝ go do b´bna basowego.
Jego wyjàtkowo wytrzyma∏a konstrukcja spe∏nia
wszystkie standardy jakoÊci i solidnoÊci, których
oczekujesz od produktów firmy Shure.

