Mikrofony Performance Gear™
Systemy Bezprzewodowe Performance Gear™

Shure Performance Gear™
®

¸atwe w doborze i proste w u˝yciu mikrofony przewodowe oraz
systemy bezprzewodowe, opracowane pod kàtem zastosowaƒ
estradowych.

Specyfikacja

Mikrofony Performance Gear™

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

70 Hz - 15 kHz
600 omów
-52 dBV/Pa (2.5 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
314 g

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

60 Hz - 15 kHz
300 omów
-53 dBV/Pa (2.2 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
321 g

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

50 Hz - 15 kHz
200 omów
-56 dBV/Pa (1.6 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
324 g

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

40 Hz - 18 kHz
600 omów
-48 dBV/Pa (4.0 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
250 g bez baterii

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

30 Hz - 13 kHz
300 omów
-54 dBV/Pa (2.0 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
470 g

Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjÊciowa (przy 1 kHz)
Poziom wyjÊciowy (przy 1 kHz)
Waga netto

50 Hz - 15 kHz
200 omów
-56 dBV/Pa (1.6 mV); 1 Pa = 94 dB SPL
323 g

Performance Gear™ Wireless
UHF Systems

• Dost´pne cz´stotliwoÊci: pomi´dzy 596 a 865 MHz
(zale˝y to od lokalnych przepisów danego kraju)
• Zakres roboczy: 92 m w typowych warunkach
• Pasmo przenoszenia audio: 20 Hz do 16 kHz ±3 dB
(zale˝ne od wk∏adki mikrofonowej)
• Moc wyjÊciowa nadajnika: typowo 15 mW
• Z∏àcza wyjÊciowe audio: symetryczne XLR i niesymetryczne 1/4“
• Maksymalny poziom wyjÊciowy: +10 dBV (XLR, poziom liniowy),
-10 dBV (XLR, poziom mikrofonowy), +4 dBV (1/4“)

Uwaga: Parametry robocze
mogà ulec zmianie
w zale˝noÊci od lokalnych
przepisów i warunków pracy.

• ˚ywotnoÊç baterii: do 12 godzin dla baterii 9V
• Rozpi´toÊç dynamiki: 100 dB
• Zniekszta∏cenia systemu: typowo 0.1% THD (w odniesieniu do dewiacji ±45 kHz i modulacji 1 kHz)

Performance Gear™ Wireless
VHF Systems

• Dost´pne cz´stotliwoÊci: pomi´dzy 169 a 240 MHz
(zale˝y to od lokalnych przepisów danego kraju)
• Zakres roboczy: 92 m w typowych warunkach
• Pasmo przenoszenia audio: 50 Hz do 15 kHz ±3 dB
(zale˝ne od wk∏adki mikrofonowej)
• Moc wyjÊciowa nadajnika: typowo 50 mW
• Z∏àcza wyjÊciowe audio: symetryczne XLR i niesymetryczne 1/4“
• Maksymalny poziom wyjÊciowy: -10 dBV (XLR, poziom mikrofonowy), +5 dBV (1/4“)
• ˚ywotnoÊç baterii: do 18 godzin dla baterii 9V
• Rozpi´toÊç dynamiki: 101 dB
• Zniekszta∏cenia systemu: typowo 0.1% THD (w odniesieniu do dewiacji ±45 kHz i modulacji 1 kHz)

Uwaga: Parametry robocze
mogà ulec zmianie
w zale˝noÊci od lokalnych
przepisów i warunków pracy.

Uwaga: firma zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji.

Twoje Brzmienie

™

ul. Graniczna 17; 05-092 ¸omianki-Dàbrowa; tel: (022) 751 84 87, faks: (0-22) 751 31 46;

www.polsound.pl

Elektronika Shure cieszy si´ du˝ym powa˝aniem wÊród profesjonalistów audio za
swojà niezawodnoÊç w obu zakresach cz´stotliwoÊci, UHF i VHF. Systemy
wyposa˝one sà w uk∏ady testujàce i kontrolujàce jakoÊç sygna∏u w celu
zapewnienia stabilnej, nieprzerwanej transmisji.
Praca wielosystemowa
Mo˝liwoÊç jednoczesnej pracy do 8
systemów UHF i 6 VHF

D∏ugowiecznoÊç baterii
Rzadsza koniecznoÊç wymiany
baterii, ni˝sze koszty eksploatacji.

Uk∏ady redukcji szumów
Eliminacja niepo˝àdanych g∏oÊnych
zak∏óceƒ.

System dwuantenowy (Diversity)
Poprawia zasi´g roboczy i jakoÊç
sygna∏u, eliminujàc wirtualnie jego
zaniki.

Wygodne prze∏àczniki
Bezstukowe w∏àczanie/wy∏àczanie
mikrofonu

Zakres do 92m
Zapewnia to znakomità swobod´
poruszania si´ po scenie i swobod´
w lokalizacji odbiornika.

ELEKTRONIKA O GRANITOWEJ TRWA¸OÂCI

UT2 R´czny nadajnik
mikrofonowy
Odbiornik UT4A
Do 8 kompatybilnych systemów
Wskaênik LED zasilania
2 wskaêniki LED anten
Wskaênik szczytowy nadajnika LED
Regulacja g∏oÊnoÊci
WyjÊcia 1/4” i XLR
Prze∏àcznik MIC/LINE dla wyjÊcia XLR
Wytrzyma∏a obudowa

UT1 nadajnik
Nadajniki UT2 i UT1
Wskaêniki LED zasilania i niskiego
stanu baterii
Prze∏àczniki zasilania i wyciszania
Prze∏àcznik t∏umika 20 dB w UT1
Z∏àcze 4-stykowe mini w UT1
˝ywotnoÊç baterii do 12 godzin

ty∏

cz´Êci systemu UHF
T2 R´czny nadajnik
mikrofonowy

Wskaêniki LED zasilania i niskiego stanu baterii
Prze∏àczniki zasilania i wyciszania
Prze∏àcznik t∏umika 20 dB w UT1
Nadajnik paskowy T1 lub T11 ze z∏àczem
4-stykowym mini
Nadajnik paskowy T1G ze z∏àczem 1/4“
˚ywotnoÊç baterii do 18 godzin

Odbiornik T4A
Do 6 kompatybilnych systemów
Wskaênik LED zasilania
2 wskaêniki LED anten
Wskaênik szczytowy nadajnika LED
Regulacja g∏oÊnoÊci
WyjÊcia 1/4“ i XLR
Wytrzyma∏a obudowa

cz´Êci systemu VHF

Nadajniki T2 i T1/T11

ty∏

T1 lub T11 nadajnik

PG48

PG58

PG57

PG81

Mikrofon wokalny
Âwietnie brzmiàcy mikrofon do
zastosowaƒ lektorskich

Mikrofon wokalny
Solidny mikrofon podkreÊlajàcy
klarownoÊç wokalu solowego
i chórków.

Mikrofon instrumentalny
Uniwersalny mikrofon dla
instrumentów elektrycznych
i akustycznych

Mikrofon instrumentalny
Czu∏y mikrofon pojemnoÊciowy
o p∏askiej charakterystyce, idealny
dla instrumentów akustycznych.

Lektorzy
Karaoke

Wokal solowy
Chórki

Wzmacniacze gitarowe
Instrumenty d´te blaszane
Saksofony

Gitara akustyczna
Czynele
Fortepian

50Hz - 15kHz

40Hz - 18kHz

PG57-XLR z przewodem (XLR-XLR)

PG81-XLR z przewodem (XLR-XLR)
zasilanie phantom power lub bateryjne

Instrumenty smyczkowe
Instrumenty d´te
Zespo∏y

W

60Hz - 15kHz

70Hz - 15kHz
PG48-XLR z przewodem (XLR-XLR)
PG48-QTR z przewodem (XLR-1/4")

PG58-XLR z przewodem (XLR-XLR)
PG58-QTR z przewodem (XLR-1/4")

zestawy perkusyjne

PG52

PG56

PGDMK4

PGDMK6

Mikrofon do du˝ego b´bna
Wysokiej jakoÊci mikrofon
dostosowany do przenoszenia
impulsów na niskich
cz´stotliwoÊciach.

Mikrofon dla werbla/kot∏ów
Zwarty mikrofon dla bliskiego
zbierania elementów perkusji.

Zestaw mikrofonów do
perkusji
Najwa˝niejsze mikrofony
do perkusji

Zestaw mikrofonów do
perkusji
Komplet mikrofonów do
perkusji

Du˝y b´ben
Werbel
Kot∏y wiszàce i pod∏ogowe
Instrumenty perkusyjne

Ogólne
Du˝y b´ben
Czynele
Werbel
Kot∏y wiszàce i pod∏ogowe
Instrumenty perkusyjne

PGDMK4-XLR
(1) PG52 du˝y b´ben
(3) PG56 werbel/kot∏y
(3) A50D uchwyt
(1) opakowanie
(4) XLR -XLR kable

PGDMK6-XLR
(1) PG52 du˝y b´ben
(3) PG56 werbel/kot∏y
(2) PG81 czynele/overhead
(3) A50D uchwyt
(1) opakowanie
(6) XLR -XLR kable

Du˝y b´ben
Wzmacniacz basowy

30Hz - 13kHz

50Hz - 15kHz

PG52-XLR z przewodem (XLR-XLR)
Zintegrowany uchwyt do statywu

Zasada dzia∏ania

Werbel
Kot∏y wiszàce i pod∏ogowe
Instrumenty perkusyjne

Dynamiczny

PG56-XLR z przewodem (XLR-XLR)
Zintegrowany uchwyt do statywu
i do∏àczony uchwyt A50D do perkusji

PojemnoÊciowy

Charakterystyka
kierunkowa

Kardioidalna

Charakterystyka
przenoszenia

P∏aska

Kszt∏towana

W

dost´pne w systemach bezprzewodowych

Performance Gear™ Wireless sà naj∏atwiejsze
w doborze i u˝ytkowaniu spoÊród wszystkich
systemów bezprzewodowych Shure UHF i VHF.
17 konfiguracji systemów pozwala na zaspokojenie
najprzeró˝niejszych
potrzeb
muzyków
i prezenterów, z jednoczesnym wiernym
przekazaniem ich w∏asnego, unikatowego
brzmienia.

wokal

nag∏owne

®

®

PG58

SM58

Beta 58A

WH20

WH30

Wytrzyma∏y mikrofon
podkreÊlajàcy klarownoÊç
wokalu solowego
i chórków.

Legendarny niezawodny
mikrofon wokalny Shure
opracowany dla uzyskania
maksymalnej klarownoÊci
i pe∏ni wokalu. U˝ywany przez
wi´kszoÊç wykonawców
z ca∏ego Êwiata.

Legendarny mikrofon wokalny
Shure opracowany dla
uzyskania maksymalnej
klarownoÊci i pe∏ni wokalu.
Doskona∏e w∏aÊciwoÊci
antysprz´˝eniowe.
Mikrofon gwiazd estrady.

Wytrzyma∏y, komfortowy
zestaw nag∏owny, zbierajàcy
z dobrà jakoÊcià wokal
u aktywnych ruchowo
wykonawców

Zestaw nag∏owny
z mikrofonem
pojemnoÊciowym, zbierajàcy
z bardzo wysokà jakoÊcià
wokal u aktywnych ruchowo
wykonawców

Kardioidalny
Dynamiczny
60 Hz – 15 kHz

Kardioidalny
Dynamiczny
50 Hz – 15 kHz

Superkardioidalny
Dynamiczny
50 Hz – 16 kHz

Kardioidalny
Dynamiczny
50 Hz – 15 kHz

Kardioidalny
PojemnoÊciowy
40 Hz – 20 kHz

instrumentalne

Beta 98H/C
Wszechstronne rozwiàzanie dla
g∏oÊnych instrumentów d´tych
drewnianych, blaszanych
i perkusyjnych. Gi´tka szyjka
z zatrzaskowym zaciskiem
pozwala na jego pewne
i bezpieczne ustawienie.

Kardioidalny
PojemnoÊciowy
20 Hz – 20 kHz

lavalier

WA302

WL93

WL184

WL185

Przewód instrumentalny o d∏ugoÊci
0.6 m, do pod∏àczania nadajnika
paskowego do gitary lub basu.

Miniaturowy mikrofon
lavalier zapewniajàcy
pe∏ne, klarowne
brzmienie.

Najwy˝szej klasy
pojemnoÊciowy mikrofon
lavalier dla zastosowaƒ
lektorskich.

Najwy˝szej klasy
pojemnoÊciowy mikrofon
lavalier dla zastosowaƒ
lektorskich.

Dookólny
PojemnoÊciowy
50 Hz – 20 kHz

Superkardioidalny
PojemnoÊciowy
50 Hz – 17 kHz

Kardioidalny
PojemnoÊciowy
50 Hz – 17 kHz

z∏àcza: 1/4" - 4 stykowe mini.

WA303
Przewód instrumentalny o d∏ugoÊci
0.7 m, do pod∏àczania odbiornika
bezprzewodowego do wzmacniacza,
lub nadajnika paskowego T1G do
gitary, lub basu.
1/4" - 1/4"

FUTERA¸ TRANSPORTOWY
w komplecie do ka˝dego systemu

WszechstronnoÊç wyboru
Dajemy mo˝liwoÊç wyboru systemu bezprzewodowego dla artysty bàdê
prezentera ka˝dego rodzaju. Wszystkie systemy wyposa˝one
sà w dobrze znane mikrofony Shure i niezawodnà elektronik´ Shure.
Sà one równie˝ dost´pne w obu konfiguracjach, UHF i VHF.

Vocal Artist™ system

The PG58 Vocal Artist™

Vocal Artist Headset™

Mikrofon o pierwszorz´dnej
jakoÊci, spe∏niajàcy dok∏adnie
wszelkie wymogi.

Mikrofon koncertowy o legendarnej Wytrzyma∏y, wszechstronny
jakoÊci, zapewniajàcy znakomità
mikrofon wokalny, idealny dla
klarownoÊç i pe∏ni´ brzmienia.
codziennego u˝ytku.

Idealna opcja uwalniajàca r´ce
aktywnym ruchowo wokalistom
i muzykom

Wokale solowe
Chórki

Wokale solowe
Chórki

Wokale solowe
Chórki
PerkusiÊci

Mikrofon r´czny Beta 58®
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon r´czny SM58®
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon r´czny PG58®
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon nag∏owny WH30TQG
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon r´czny SM58®
Odbiornik Diversity T4A

Mikrofon r´czny PG58®
Odbiornik Diversity T4A

Mikrofon nag∏owny WH30TQG
Nadajnik paskowy T1 lub T11
Odbiornik Diversity T4A

VHF

UHF

The Beta 58® Vocal Artist™ The SM58® Vocal Artist™

Dogodny i wszechstronny
system mikrofonowy dla
zastosowaƒ instrumentalnych.

The Headset™

The Presenter™

The Vocal Artist/Presenter™

Wygodny, wytrzyma∏y system
Wygodny, wytrzyma∏y system
z mikrofonem przypinanym
z mikrofonem nag∏ownym dla
aktywnych ruchowo u˝ytkowników. do zastosowaƒ prezenterskolektorskich.
Instruktorzy areobiku
Karaoke
Instruktorzy Duchowni
DJ-eje
Nauczyciele Prezenterzy
Wokale

Dwa mikrofony w jednym systemie.
Ca∏kowita elastycznoÊç wykonawcza
przy u˝yciu dowolnego z nich.
do r´ki:
Wokal solowy
Chórki

lavalier:
lektor

Gitara
Gitara basowa

Saksofony
Instrumenty:
d´te blaszane, perkusyjne,
d´te drewniane, smyczkowe

UHF

The Instrumentalist™

Wytrzyma∏y system gitarowy
zapewniajàcy selektywne
brzmienie dla ró˝nych modeli
instrumentów i stylów gry

Przewód instrumentalny WA302
Przewód gitarowy WA303
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

Zaczepiany mikrofon
instrumentalny Beta 98H/C
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

Nag∏owny mikrofon WH20TQG
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon lavalier WL93 lub
Mikrofon lavalier WL184 lub
Mikrofon lavalier WL185
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

Mikrofon do r´ki SM58®
Mikrofon lavalier WL185
Nadajnik paskowy UT1
Odbiornik Diversity UT4A

VHF

The Guitarist™

Wokale solowe
Chórki

Przewód instrumentalny WA302
(2)
Przewód gitarowy WA303
Nadajnik paskowy T1G lub T11
Odbiornik Diversity T4A

Zaczepiany mikrofon
instrumentalny Beta 98H/C
Nadajnik paskowy T1 lub T11
Odbiornik Diversity T4A

Nag∏owny mikrofon WH20TQG
Nadajnik paskowy T1 lub T11
Odbiornik Diversity T4A

Mikrofon lavalier WL93 lub
Mikrofon lavalier WL184 lub
Mikrofon lavalier WL185
Nadajnik paskowy T1 lub T11
Odbiornik Diversity T4A

Mikrofon do r´ki SM58®
Mikrofon lavalier WL185
Nadajnik paskowy T1 lub T11
Odbiornik Diversity T4A

