
Algemene beschrijving

De ShureMOTIVMVL is een omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon
met een punt/ring/ring/mantel-plug van 3,5 mm (1/8 inch) voor gebruik met
een draagbaar opname-apparaat. Door de MVL-microfoon aan te sluiten op
de hoofdtelefoonbus van een smartphone of tablet en opname-apps te openen

zoals de ShurePlus® MOTIV-opname-app, kan de gebruiker eenvoudig en
discreet audio van hoge kwaliteit opnemen. Dit is ideaal voor spraak en an-
dere toepassingen waarbij minimale zichtbaarheid is vereist.

Kenmerken
• Superieure helderheid van de audio
• Effectieve immuniteit voor hoorbare storingen
• Weinig eigen ruis
• Een egalere, natuurlijke frequentieweergave in het bereik
• Minder gevoelig voor vervorming
• Matzwart, gestroomlijnd ontwerp met laag profiel voor onopvallende

plaatsing
• Stevig passende schuimrubberenwindkap biedt aanvullende bescherming

om plofklanken en windgeruis onder controle te houden
• Wordt geleverd met opbergzakje, dasclip en windkap
• De optionele Rycote™ Mini Windjammer past op de inbegrepen windkap
• Legendarische Shure-kwaliteit en -betrouwbaarheid

Microfoon gebruiken

15-25 cm
(6-10 in.)

1. Monteer de inbegrepen, stevig passende windkap door deze over de microfooncapsule te schuiven.
Opmerking: Trek de windkap niet te strak over de microfoon. Zorg voor een kleine ruimte binnen in de windkap zodat de lucht kan stromen.

2. Bevestig de microfoon met behulp van de meegeleverde clip aan een shirt of aan een ander kledingstuk. De microfoon dient 15-25 cm (6-10 inch) van de
mond te worden geplaatst voor de beste resultaten.

3. Sluit de plug van 3,5 mm (1/8 inch) aan op uw opname-apparaat.

Gebruik om plofklanken en windgeruis nog verder te doen afnemen de optionele Rycote™ Mini Windjammer, die past over de inbegrepen schuimrubberen
windkap.

Productgegevens
Microfooncapsule
MEMS

Polairpatroon
Omnidirectioneel

Frequentiekarakteristiek
40 Hz tot 20,000 Hz (zie frequentieweergavegrafiek)
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MVL
Omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon



Output Impedance
350 Ω

Signaal/ruis-verhouding
65 dB

Maximum-SPL
124 dB SPL

Dynamisch bereik
95 dB normaal

Gevoeligheid
-44,0 dBV bij 1 kHz (Pa=94 dB SPL)

Equivalente uitgangsruis
29 dB A-gewogen

Microfoonconnector
3,5 mm (1/8") TRRS (Punt=geen aansluiting, Ring1=geen aansluiting, Ring2=massa, Mantel=audio-uitgang en voorspanning)

Microfoonbias
2,7 VDC via een weerstand van 2.200 Ω resistor

Stroomverbruik
245 µA, normaal

Behuizing
Gegoten zink

Afmetingen
15,2 mm x 5,5 mm x 132cm H x B x D

Diameter kabel
1,6 mm

Nettogewicht
met kabel

8,0 g (0,282 oz.)

2.2K

1uF

2.7 VDC
BIAS VOLTAGE

2KMVL

SLEEVE (Audio Output and Bias Voltage)

RING2 (Ground)

RING1 (No Connection)

SLEEVE

GND

AUDIO INPUT

RING2

TIP (No Connection)

Microfoon- en audio-aansluitingen op de meeste apparaten
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Frequentiekarakteristiek

Accessoires

Bijgeleverde accessoires
AMVL-BAGDraag-/opbergtas
AMVL-WSZwarte, stevig passende schuimrubber windkap voor

MVL
AMVL-CLIPZwarte, metalen dasclip voor MVL

Optionele accessoires
AMVL-FURRycote Mini Windjammer voor MVL

Certificering
Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en
aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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