Ods∏uch osobisty PSM®
Oczywista alternatywa dla monitorów pod∏ogowych

System tak wszechstronny,
jak ty sam
Systemy ods∏uchu osobistego Shure PSM®400
Personal Monitor sà dost´pne w konfiguracjach
przewodowych i bezprzewodowych, sk∏adajàcych si´
z ma∏ych i lekkich elementów.
Modu∏ przewodowy

To nie jest ˝adne wspó∏zawodnictwo.
INPUT LEVEL
LIM
LIM

Pozostawiajàc monitory pod∏ogowe w gotowoÊci
przejdü na s∏uchawki, u˝ywajàc systemu Shure

Nadajnik
Odbiornik paskowy

Mikser

PSM Personal Monitor. DoÊwiadczysz wówczas profesjonalnej odmiany ods∏uchu
estradowego. Oka˝e si´ natychmiast, ˝e
mo˝esz s∏yszeç to, co chcesz, tak jak
chcesz - i tam, gdzie chcesz.
Z odpowiednià, komfortowà
g∏oÊnoÊcià.

S∏uchawki E1
S∏uchawki E5
(opcjonalnie)

S∏yszysz si´ idealnie

Ni˝sza g∏oÊnoÊç na scenie
Gdy ca∏y zespó∏ zacznie korzystaç z ods∏uchu s∏uchawkowego,
skoƒczy si´ ustawiczna walka z g∏oÊnoÊcià monitorów scenicznych.
W przeciwieƒstwie do monitorów pod∏ogowych system PSM®
Personal Monitors wysy∏a zmiksowany sygna∏ bezpoÊrednio do uszu.
Mo˝esz wi´c ustawiç takà g∏oÊnoÊç, jaka jest Ci potrzebna, bez
zabijania dêwi´kiem wszystkich na estradzie.

Dêwi´k wysokiej jakoÊci.
W s∏uchawkach Shure E1 Low
Mass/High Energy™ s∏yszysz
si´ idealnie, co pomaga lepiej
pracowaç na estradzie. Mo˝esz
rozkoszowaç si´ wysokiej jakoÊci
dêwi´kiem stereo, znakomità
izolacjà od zewn´trznych
zak∏óceƒ wyjàtkowym
odst´pem sygna∏u od szumu.
Dost´pne sà równie˝
s∏uchawki E5, które brzmià
niewiarygodne dobrze
pomimo malutkiej
obudowy. Podwójne
przetworniki dla
ka˝dego ucha
pracujà oddzielnie
dla niskich i wysokich
cz´stotliwoÊci.

Odpowiednie poziomy
g∏oÊnoÊci

E1 s∏uchawki

Proporcje twojego ods∏uchu sà przeznaczone
wy∏àcznie dla twoich uszu. Nie musisz zatem
podkr´caç g∏oÊnoÊci do niebezpiecznego poziomu,
˝eby us∏yszeç lepiej swój instrument, lub g∏os.
Prze∏àczany limiter eliminuje niespodziane skoki
poziomu i pomaga w ograniczeniu zm´czenia s∏uchu.

E5 s∏uchawki

Porównanie
Shure PSM®

Monitory pod∏ogowe

S∏yszysz lepiej
Zespó∏ s∏yszy si´ lepiej
Klarowniejsze brzmienie
Ni˝sze g∏oÊnoÊci

G∏oÊne (bardzo g∏oÊne)
Nieprzyjemne sprz´˝enia
Nieczytelne brzmienie
Zm´czenie s∏uchu

Masz zawsze swój ods∏uch przy sobie

Mo˝esz iÊç dokàd chcesz
Majàc Shure PSM® zabierasz swój ods∏uch ze sobà.
S∏yszysz si´ idealnie wsz´dzie tam, gdzie si´
znajdziesz, a nie tylko w polu roboczym monitorów.
Mo˝esz pójÊç do perkusisty, lub na widowni´;
nic nie jest w stanie zak∏óciç twojego ods∏uchu.

nadajnik

Wystarczy
za∏o˝yç
Elegancki odbiornik
Wireless Bodypack
Receiver (lub ods∏uch
Hardwired Personal
Monitor) mo˝na ∏atwo
zaczepiç o pasek
spodni, pasek
gitarowy, lub okieszeƒ.
Jest tak lekki, ˝e
zapominasz o jego
obecnoÊci.

Ma∏a waga, prosty
transport
Ci´˝kie i niepor´czne monitory
pod∏ogowe sà prawdziwà zaka∏à.
System PSM® dla ca∏ego zespo∏u
nie wa˝y prawie nic i zajmuje znacznie
mniej przestrzeni baga˝owej ni˝
pojedynczy monitor pod∏ogowy.

Porównanie
odbiornik

Shure PSM®

Monitory pod∏ogowe

Twój ods∏uch wsz´dzie brzmi znakomicie
Poruszasz si´ wraz z ods∏uchem
Porzàdek na scenie
ZwartoÊç; ∏atwoÊç pakowania

Tylko jedno dobre miejsce
Zat∏oczona scena
Bardzo ci´˝kie

Ustaw w∏asne proporcje
Mikser P4M Personal Monitor Mixer
Cztery wejÊcia liniowomikrofonowe pozwalajà
na pod∏àczenie mikrofonów,
lub instrumentów, które
chcesz s∏yszeç.

Odbiornik Wireless Bodypack Receiver
Regulatory g∏oÊnoÊci
i panoramy dla trybu
stereo, lub Mix
Mode™

Regulator g∏oÊnoÊci
Ga∏ka Balance pozwala
na wyregulowanie
równowagi w trybie
stereo, lub poziomów
w trybie MixMode™.

WyÊwietlacz LCD
u∏atwia ustawianie
trybu pracy, limitera
i korekcji, jak równie˝
umo˝liwia Êledzenie
kondycji baterii.

Pnael przedni

Koniec z koszmarnymi
koncertami
Czy pami´tasz ten wieczór,
gdy by∏y same problemy
z dêwi´kiem? Kiepski realizator
ustawi∏ fatalne brzmienie,
a system nag∏aÊniajàcy
nie móg∏ sobie daç rady ze z∏à
akustykà sali. Sp´dzi∏eÊ
wówczas ca∏à noc dokonujàc
karko∏omnych kombinacji, ˝eby
zabrzmieç lepiej. To si´ ju˝ nie
ma prawa wi´cej zdarzyç.

Przyciski s∏u˝à
do przewijania
wyÊwietlacza
i do ustawiania
jego trybu.
Pnael tylny

Dwa wejÊcia pomocnicze
pozwalajà na dodanie
zmiksowanego zespo∏u z
miksera nag∏aÊniajàcego.

WyjÊcia równoleg∏e
pozwalajà na podanie
sygna∏ów z wejÊç
mikrofonowo-liniowych
dla innych cz∏onków
zespo∏u, lub dla
realizatora koncertu.

Regulacja w trybie MixMode™
Mo˝esz tu ustawiç jednoczeÊnie
poziom dla dwóch sygna∏ów - na
przyk∏ad wokalu i ca∏oÊci zespo∏u.
S∏yszàc oba sygna∏y w obu
s∏uchawkach ustawiasz ich
wzgl´dne poziomy regulatorem
Balance w odbiorniku.

Wyreguluj to sam
Sam sobie ustaw ods∏uch
B´dziesz mieç zawsze te same proporcje na ka˝dym
koncercie bez denerwujàcych przygotowaƒ.
Mo˝esz zmiksowaç ze sobà szeÊç sygna∏ów z estrady
i z g∏ównego miksera. Na estradzie mo˝esz równie˝
dokonaç szybko niezb´dnych regulacji, bez
zawracania g∏owy realizatorowi.

Jedna ga∏ka w odbiorniku paskowym pozwala na
zwi´kszenie, lub zmniejszenie ogólnej g∏oÊnoÊci.
Druga ga∏ka s∏u˝y do regulacji równowagi lewo-prawo
w trybie stereo, jak równie˝ do ustawiania
wzgl´dnych poziomów w opracowanym przez firm´
Shure trybie MixMode™.

Wybierz jeden z dwóch kompletnych
zestawów

Sprzedawane oddzielnie elementy PSM® 400

PSM® 400
Wireless Personal Performance Pack

INPUT LEVEL
LIM
LIM

• Nadajnik Wireless Transmitter
• Odbiornik Wireless Bodypack
Receiver
• Mikser P4M Personal Monitor
Mixer
• S∏uchawki E1

INPUT LEVEL
LIM
LIM

Idealny dla:
Indywidualnych wokalistów
lub muzyków, którzy chcà si´
swobodnie poruszaç i mieç
wygod´ w∏asnor´cznego
ustawiania proporcji ods∏uchu
na estradzie.Ka˝dego, kto
chcia∏by mieç swój w∏asny,
kompletny osobisty bezprzewodowy system ods∏uchowy.

PSM® 400
Hardwired Personal Performance Pack
• Modu∏ przewodowy Hardwired
Personal Monitor
• Mikser P4M Personal Monitor
Mixer
• S∏uchawki E1

Lub skompletuj w∏asny system

Idealny dla:
Indywidualnych wokalistów
lub muzyków, którzy pozostajà
w jednym miejscu estrady, lecz
chcà mieç selektywnoÊç ods∏uchu
s∏uchawkowego i wygod´
w∏asnor´cznego ustawiania
proporcji ods∏uchu na estradzie.
Ka˝dego, kto chcia∏by mieç swój
w∏asny, kompletny osobisty
przewodowy system ods∏uchowy.

Nadajnik Wireless
Transmitter
Odbiornik paskowy
Wireless Bodypack
Receiver

Modu∏ przewodowy
Hardwired Personal
Monitor

Mikser Personal
Monitor Mixer

S∏uchawki E1
S∏uchawki E5
z jednym
z dwoma
przetwornikiem przetwornikami

Przyk∏ady systemów
Podstawowy
system dla
zespo∏ów
Najmniej kosztowny
podstawowy system
bezprzewodowy dla
czteroosobowego
zespo∏u, który mo˝e
korzystaç tylko z jednego nadajnika.

Podstawowy
system
przewodowy
Najmniej kosztowny
podstawowy system
dla muzyków, którzy
chcà zaczàç prac´
z systemem
s∏uchawkowym.

Rozpocznij od

Dodaj

Po czym

Ods∏uchu
s∏uchawkowego dla
ka˝dego

Mikser Personal
Monitor Mixer dla
ca∏ego zespo∏u

Uzupe∏nij o dodatkowe
nadajniki (dla ods∏uchu
stereo) i miksery (dla ustawiania proporcji) dla ka˝dego
cz∏onka zespo∏u.

INPUT LEVEL
LIM
LIM

+

3x

INPUT LEVEL
LIM
LIM

Rozpocznij od

Dodaj

Po czym

Ods∏uchu
s∏uchawkowego

W∏asny mikser Personal
Monitor Mixer

Wyposa˝ ca∏y zespó∏
w ods∏uchy s∏uchawkowe
z dodatkowymi modu∏ami
Personal Monitor
i s∏uchawkami.

+

+

Przestaw si´ na s∏uchawki

Miej swobod´ ruchu

Jak przygotowaç
Przewodowy ods∏uch PSM® 400 Personal Peformance Pack

Jak przygotowaç ods∏uch bezprzewodowy PSM®400
Wireless Personal Performance Pack
Sygna∏ wysy∏any do
odbiornika
paskowego Wireless
Nadajnik
Wireless

Mikser
nag∏aÊniajàcy

E1
s∏uchawki

Zmiksowane sygna∏y
wysy∏ane do
przewodowego
ods∏uchu osobistego

Twoje
proporcje w
s∏uchawkach

INPUT LEVEL
LIM
LIM

E1
s∏uchawki
Mikser
nag∏aÊniajàcy

Zmiksowane
sygna∏y
wysy∏ane
do nadajnika
Wireless

Personal
Monitor Mixer
Drums

Vocals

Twój sygna∏
Inne
sygna∏y
z estrady

Przewodowy
ods∏uch
osobisty

Personal
Monitor Mixer
Twój sygna∏
Drums

Keys
Bass

Keys

Inne
sygna∏y
z estrady

Twoje
proporcje w
s∏uchawkach

Odbiornik
paskowy
Wireless

Wszyscy ze s∏uchawkami
Jak przygotowaç system PSM®400 dla ca∏ego zespo∏u
Zmiksowana ca∏oÊç zespo∏u
wysy∏ana do wszystkich
odbiorników paskowych
Wireless
Nadajnik
Wireless

Proporcje
ca∏ego zespo∏u
w s∏uchawkach
INPUT LEVEL
LIM
LIM

Zmiksowane
sygna∏y zespo∏u
wysy∏ane do
nadajnika
Odbiorniki
paskowe
Wireless

Personal
Monitor
Mixer

Guitar

Drums
Sygna∏y
zespo∏u
Vocals

Keys

