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Opis
Shure MV7 to profesjonalny mikrofon dynamiczny USB/XLR, przeznaczony do zastosowań lektorskich, które wymagają 
zrozumiałości głosu ze zrównoważonym brzmieniem. Interfejs panelu dotykowego na samym mikrofonie zapewnia 
kontrolę nad wzmocnieniem mikrofonu, poziomem odsłuchu słuchawek, miksem monitora i wyciszaniem.  Aplikacja 
ShurePlus MOTIV™ Desktop umożliwia użytkownikom zapisywanie własnych ustawień wstępnych lub włączanie 
automatycznego wzmocnienia, kompresji i ustawień EQ dla optymalnego przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym. 
Atrakcyjna i trwała, wykonana w całości z metalu konstrukcja posiada regulowany uchwyt, który można zamontować na 
różnych statywach mikrofonowych, co zapewnia elastyczne opcje umieszczania mikrofonu.

Funkcje
• Podwójne wyjście USB/XLR umożliwia nagrywanie cyfrowe lub analogowe
• Przetwornik dynamiczny z charakterystyką kierunkową i technologią izolacji głosu
• Panel dotykowy do kontroli wzmocnienia, monitorowania głośności, miksu słuchawek i wyciszania mikrofonu
• Wbudowane wyjście słuchawkowe umożliwia bezpośrednie monitorowanie źródeł podczas nagrywania
• Zoptymalizowane pasmo przenoszenia dla pełnej i naturalnej reprodukcji głosu
• Łączy się z aplikacją ShurePlus MOTIV Desktop w celu kontroli nad przetwarzaniem dźwięku:

 � Tryb Auto-Level automatycznie dostosowuje ustawienia wzmocnienia i kompresji sygnału
 � Przełączane filtry EQ do regulacji barwy dźwięku
 � Opcje zapisywania niestandardowych ustawień użytkownika

• Wytrzymała, całkowicie metalowa konstrukcja zapewniająca wyjątkową niezawodność
• Regulowany uchwyt do łatwego pozycjonowania na standardowych statywach lub wysięgnikach 5/8"

Wymagania sprzętowe
Windows: Windows 10, 64 bit, minimum 2 GB RAM, minimum 500 MB miejsca na dysku
Mac: MacOS 10.13 do 10.15, 64 bit, minimum 2 GB RAM, minimum 500 MB miejsca na dysku
iOS: iOS 12 i nowsze, iPhone 6 i nowsze, iPod Touch 6'tej generacji
Android: Oreo 8.0 i nowsze. Wymagania dotyczące zasilania hosta USB ≥ 100 mA, obsługa USB Audio Class 1.1 i wyższe

Specyfikacje  (mogą ulec zmianie)

Typ przetwornika Dynamiczny (ruchoma cewka)

Charakterystyka Kierunkowa (kardioidalna)

Przetwornik A/C 16 lub 24-bit, 44.1 lub 48 kHz

Pasmo przenoszenia 50 Hz do 16,000 Hz

Zakres wzmocnienia 0 do +36 dB

Czułość - XLR 
Czułość - USB
przy min. wzm. Tryb Flat

-55 dBV/Pa (1.78 mV) przy 1 kHz
-47 dBFS/Pa przy 1 kHz
1 Pa = 94 dB SPL

USB Maksymalny SPL 132 dB SPL

Tryby DSP (Presety) Near/Far (Bliski/Daleki), Dark/Natural/Bright (Ciemny/Naturalny/Jasny)

Wyjście słuchawkowe 3.5 mm (1/8")

Zasilanie Zasilany przez złącze USB lub Lightning

Certyfikat MFi Tak

Kompatybilny z oprogramowaniem ShurePlus™ MOTIV Audio, Video, i Desktop

Impedancja wyjściowa XLR 314 Ω przy 1 kHz

Typ złącza Micro-B USB i XLR

Typ mocowania uchwytu gwint 5/8"-27 standardowy statyw mikrofonowy

Obudowa Całkowicie metalowa konstrukcja

Waga 0.55 kg

Wymiary Mikrofon: Długość 53,6 mm; Średnica 66,5 mm
Mikrofon z uchwytem: 164 x 153,6 x 90,2 mm Wys. × Dł. x Śred.

Przewody Zawiera jeden 3 m przewód Micro-B do USB-A i jeden 3 m przewód Micro-B do 
USB-C

Dostępne wersje (SKU)
MV7-K Dynamiczny mikrofon do podcastów XLR/USB, czarny

MV7-S Dynamiczny mikrofon do podcastów XLR/USB, srebrny

Akcesoria i części zamienne 
95A45110 3 m przewód Micro-B do USB-A

95B38076 3 m przewód Micro-B do USB-C

AMV-LTG 1 m przewód Micro-B do Lightning

95B41550 Zamienna osłona - czarna

95A41550 Zamienna osłona - srebrna

AMV7-K-WS Osłona przeciw wietrzna czarna

AMV7-S-WS Osłona przeciw wietrzna szara

MV7 MIKROFON DO PODCASTÓW

MV7

MV7 Z TYŁU

Wszystkie informacje i specyfikacje mogą ulec zmianie.


