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SLX™ System bezprzewodowy

Prosty Êrodek przekazu.
W instalacjach dêwi´kowych zawsze sà potrzebne narz´dzia o du˝ych mo˝liwoÊciach, które mogà
byç szybko przygotowywane do pracy i dyskretnie u˝ytkowane. Solidne systemy bezprzewodowe
Shure SLX znacznie wykraczajà poza te wymogi, poniewa˝ udost´pniajà nieporównywalnà
∏atwoÊç przygotowywania i nadzwyczajnà jakoÊç dêwi´ku. Dzi´ki do∏àczanym akcesoriom mogà
byç u˝ywane w instalacjach dêwi´kowych praktycznie zaraz po rozpakowaniu. A poniewa˝
dost´pny jest bogaty wybór legendarnych mikrofonów bezprzewodowych Shure, SLX udost´pnia
konkretne, dedykowane rozwiàzania dla praktycznie ka˝dego zastosowania.

Nieporównywalna z niczym ∏atwoÊç pracy
System bezprzewodowy nie mo˝e byç ju˝ prostszy
Dzi´ki nowatorskim zautomatyzowanym funkcjom przygotowanie SLX
do pracy jest niek∏opotliwe, poniewa˝ do odnalezienia wolnego kana∏u
i synchronizacji nadajnika z odbiornikiem wystarczy tylko wcisnàç
przycisk.
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Systemy bezprzewodowe Shure

Nadzwyczajna jakoÊç dêwi´ku
Znacznie lepsza, ni˝ w konwencjonalnych systemach bezprzewodowych
Systemy bezprzewodowe SLX wykorzystujà opatentowany system kompandera Shure Audio Reference
Companding, który jest prze∏omem w technologii bezprzewodowej. W przeciwieƒstwie do konwencjonalnych
rozwiàzaƒ, system Audio Reference Companding wykorzystuje uk∏ady odnoszàce si´ do poziomu sygna∏u, które
znaczàco poprawiajà jakoÊç dêwi´ku dzi´ki wyeliminowaniu zjawisk
towarzyszàcych tradycyjnym, sta∏ym kompanderom.

Zalety systemu Audio Reference Companding

• Klarowniejsze brzmienie przy wszystkich poziomach audio
• Brak pulsujàcych szumów
• Ni˝szy poziom zak∏óceƒ
• Wi´kszy zapas poziomu - mniejsze niebezpieczeƒstwo
przesterowania

Legendarne Mikrofony Shure
Si´gajà po nie artyÊci i zawodowcy z ca∏ego Êwiata
Systemy bezprzewodowe Shure SLX udost´pniajà szeroki wybór
dynamicznych i pojemnoÊciowych opcji mikrofonowych, zaspokajajàcych
wszelkie potrzeby, jak mikrofony r´czne, ubraniowe, nag∏owne
i instrumentalne.

SM58®

Gotowy do pracy w instalacjach

SM86

Beta 58A®

Beta 87A™ Beta 87C™

System gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu
Systemy bezprzewodowe SLX zosta∏y w pe∏ni wyposa˝one, mogàc zaspokoiç wymogi praktycznie ka˝dej instalacji
• Do 12 kompatybilnych systemów na ka˝de pasmo UHF (w zale˝noÊci od kraju)
• Odbiornik w metalowej obudowie z do∏àczonym osprz´tem monta˝owym do racka
• Od∏àczane anteny çwierçfalowe
• Do∏àczone przewody dla monta˝u anten z przodu
• Blokady zasilania i cz´stotliwoÊci w nadajniku i odbiorniku
• Regulacja g∏oÊnoÊci w odbiorniku z ty∏u urzàdzenia
• WyjÊcia audio 1/4" i XLR

SLX w ∏atwy sposób mo˝e byç integrowany z innymi produktami Shure, zapewniajàc unikatowo
wszechstronne i bogate w mo˝liwoÊci rozwiàzania audio, dla praktycznie ka˝dego zastosowania.

Systemy konferencyjne

Procesory audio

Miksery automatyczne

Mikrofony instalacyjne

Ods∏uchy osobiste

Specyfikacja systemu
Frequency Range and Transmitter Output Level
Pasmo
H5
J3
L4
P4
R5
S6
JB
Q4

Zakres
518–542
572–596
638–662
702–726
800–820
838–865
806–810
740–752

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Poziom wyjÊciowy nadajnika
30 mW/15 dBm
30 mW/15 dBm
30 mW/15 dBm
30 mW/15 dBm
20 mW/13 dBm
10 mW/10 dBm
10 mW/10 dBm
10 mW/10 dBm

W∏aÊciwoÊci elementów systemu

Zakres roboczy:

100 m w typowych warunkach

Pasmo przenoszenia audio:

Minimum: 45 Hz, maksimum: 15 kHz

Ca∏kowite zniekszta∏cenia
harmoniczne:
Stosunek sygna∏u do szumu:
Zakres temperatur roboczych:

typowo 0.5%, (przy dewiacji +/– 38 kHz i sygnale 1 kHz tone)
>100 dB (A-wa˝ona)
od –18°C do +57°C

(+/– 2 dB)

UWAGA: charakterystyki baterii mogà ten zakres ograniczyç

BiegunowoÊç audio nadajnika:

Dodatnie ciÊnienie na membranie mikrofonu (lub dodatnie napi´cie
podane na koƒcówk´ wtyku WA302) wytwarza dodatnie napi´cie
na styku 2 (w odniesieniu do styku 3) wyjÊcia o niskiej impedancji
i na koƒcówce wyjÊcia 1/4" o wysokiej impedancji.

Specyfikacje elementów systemu

Odbiornik SLX4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidna, metalowa obudowa
Do∏àczony osprz´t monta˝owy do racka
Od∏àczane anteny çwierç-falowe
Do∏àczone przewody do monta˝u anten z przodu
WyjÊcia audio1/4” i XLS
Blokady zasilania i cz´stotliwoÊci w nadajniku
i odbiorniku
Regulacja g∏oÊnoÊci z ty∏u odbiornika
PodÊwietlany wyÊwietlacz LCD
Wskaêniki LED sygna∏u w.cz. i audio
Pasmo 24 MHz: 960 wybieranych cz´stotliwoÊci
na pasmo

SLX4 Receiver Front

SLX4 Receiver Back

Odbiornik SLX4
Wymiary (w x s x g):
Waga:
Obudowa:
Czu∏oÊç:
Poziom wyjÊciowy audio:

(w odniesieniu do dewiacji ±38 kHz
sygna∏em 1 kHz)

Czu∏oÊç:
Zasilanie:

42 mm x 197 mm x 134 mm
0,8165 kg
galwanizowana stal
typowo –105 dBm dla 12 dB SINAD, typical
gniazdo XLR (obcià˝enie 600 omów): +7 dBV (linia), –13 dBV (mikrofon)
gniazdo 1/4” (obcià˝one 3 kiloomy): –2 dBV
>typowo 70 dB
12–18 V=/150mA, z zewn´trznego zasilacza (do∏àczonego)

Nadajnik r´czny lub paskowy
• Bogaty wybórr´cznych mikrofonów Shure
(z wymiennymi wk∏adkami)
• Nadajnik paskowy wspó∏pracuje z mikrofonami
nag∏ownymi, przypinanymi oraz mikrofonami
i przewodami instrumentalnymi
• Chwilowe podÊwietlenie wyÊwietlacza LCD
• Blokada cz´stotliwoÊci i zasilacza
• Wyciszanie
• 2 baterie AA (w komplecie) zapewniajà
8 godzin ciàg∏ej pracy
• Transmisja stanu baterii (tonem pilotujàcym)
• Zasi´g roboczy 100m

SLX

Nadajnik r´czny SLX2
Poziom wejÊciowy audio: +2 dBV przy min. ustawieniu
wzmocnienia
Wymiary:
254 mm x 51 mm Êrednica

Nadajnik paskowy SLX1
+2 dBV przy ustawieniu wzmocnienia
na 0 dB
108 mm (W) x 64 mm (S) x 19 mm (G)

(z wk∏adkà SM58)

Waga:
Obudowa:
Zasilanie:
˚ywotnoÊç baterii:

290 gram bez baterii
R´kojeÊç i os∏ona baterii
z wyt∏aczanego ABS
2 baterie alkaliczne lub akumulatorki
>8 godzin

81 gram bez baterii
Obudowa wyt∏aczanego ABS
2 baterie alkaliczne lub akumulatorki
>8 godzin

Opcje mikrofonowe
R´czny:
SM58® , SM86
Beta 58A® , Beta 87A™
Beta 87C™

Lavalier:
WL50, WL51
WL183, WL184
WL185, WL93

Nag∏owny:
Beta 53™, Beta 54
WH30TQG, WH20TQG

Instrumentalny:
WB98H/C

Guitar cables:
WA302, WA304

Akcesoria (opcjonalnie)
UA221
UA844
WA610
RK323G
RK324G

Pasywny rozdzielacz antenowy dla dwóch odbiorników
Rozdzielczy system antenowo/zasilajàcy dla trzech, lub wi´cej odbiorników
Uniwersalna, sztywna walizka
Czarny gril dla nadajnika r´cznego Beta 58A
Czarny gril dla nadajnika r´cznego Beta 87A
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