Microfones digitais MOTIV

TM

GRAVADOR PARA USO
EM QUALQUER LUGAR.

Microfones digitais MOTIV

TM

TRANSFORME
QUALQUER SALA NA
SALA DE CONTROLE
Performances lendárias podem acontecer
em qualquer lugar. Capture-as em um
gravador digital fácil de usar e que vem
com 90 anos de experiência.
Os microfones digitais MOTIV™ são uma
solução incrivelmente compacta, sólida e
cheia de estilo. Com perfeita integração
entre Mac/PC/iOS e o aplicativo móvel
gratuito ShurePlus™ MOTIV™ para gravar
e monitorar todos os microfones digitais
MOTIV, o foco passa a ser a captura do
melhor take – em casa ou fora dela.

MV88

Microfone condensador estéreo digital 
para iPhone, iPod e iPad

Gravação estéreo em qualquer lugar.
A conveniência e o controle estão juntos em um conector
Lightning e cinco modos DSP pré-configurados para voz
e instrumentos. Junto com o aplicativo móvel gratuito
ShurePlus MOTIV, qualquer dispositivo iOS pode gravar
áudio de 24-bit/48 kHz e se beneficiar das configurações
avançadas, incluindo imagem estéreo ajustável, EQ e
compressor/limitador.

Cápsulas
combinadas e um
design mid-side
para captação
estéreo clara e
detalhada

A família de produtos MOTIV oferece opções de
conectividade com conectores Lightning e com
conectores USB (MV88 disponível apenas com
conector Lightning).

Testadas pela Shure, as
construções metálicas
suportam as condições
mais exigentes

Dobradiça de 90º
com rotação para a
esquerda/direita, para
flexibilidade na gravação
de áudio e vídeo

Conector Lightning
para uso com
iPhone, iPod e iPad

PRETO

CINZA

VERMELHO

AZUL

VERDE
A disponibilidade
de cor varia de
acordo com
a região

MV51

MV5

A gravação fica fiel com monitoramento
em tempo real e cinco pré-configurações
de DSP.

Coloque qualidade, potência e estilo para
trabalhar.

Microfone condensador digital com diafragma grande
para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

O MV51 combina gravação digital perfeita de 24-bit/48 kHz
com o estilo vintage e a durabilidade da construção em
metal, para pegar, levar e gravar. Um painel de toque
exclusivo coloca os controles de ganho, mudo e volume
dos fones de ouvido ao seu alcance, para que haja controle
total e flexibilidade de posicionamento através do suporte
embutido.
O elemento de
microfone de 1”
(25 mm) captura
todos os detalhes
Suportes com
roscas embutidas
para qualquer
suporte padrão de
microfone
Saída integrada de
fones de ouvido
para monitoração
em tempo real

Microfone condensador digital para M
 ac, PC,
iPhone, iPod e iPad

A escolha certa para qualquer take, o MV5 foi desenvolvido
para entregar flexibilidade e conveniência a cada gravação,
facilitando o uso de gravações digitais de 24-bit/48 kHz.
Três modos DSP pré-configurados embutidos podem
otimizar o som, perfeito para podcasts, inserção de voz ou
gravação de vocais e instrumentos.

Saída integrada
de fones de
ouvido para
monitoramento
em tempo real

A cápsula do
microfone foi
otimizada,
oferecendo o melhor
áudio da categoria

Pedestal
de mesa
destacável
de alumínio

Aplicativo móvel ShurePlus MOTIV
TM

TM

Gravações de alta qualidade em qualquer equipamento Apple
com conector Lightning. O aplicativo MOTIV conta com
características inteligentes para gravação digital em qualquer
lugar. Ele possibilita gravação de 24-bit/48 kHz com todos
os produtos MOTIV, além do controle total do microfone
condensador estéreo digital MV88. Seja na gravação de uma
música, gravação em campo, entrevistas ou captura de vídeos,
os cinco modos pré-configurados (fala, canto, acústico, alto,
flat) ajustam automaticamente o ganho, a amplitude estéreo,
a equalização e a compressão, proporcionando resultados
profissionais. O aplicativo também inclui recursos avançados
para otimizar ainda mais suas gravações.

MVi

Interface digital de áudio para Mac, PC, iPhone,
iPod e iPad

Tela de configurações do MV88
Selecione o DSP
pré-configurado, ganho
de microfone, e amplitude
estéreo ajustável.

Tela de gravação do MOTIV
Formato .wav de
24-bit/48 kHz, ajustes
de ganho em tempo real,
medição de alta resolução

Gravação digital simples e flexível
agora em qualquer lugar.
Com o combo de conectores de entradas XLR + ¼” para
microfones e instrumentos, cinco DSP pré-configurados e
um painel de toque exclusivo para volume, ganho e modo,
o MVi tem os controles mais atualizados para o processo
criativo. Energia Phantom para microfones condensadores e
construções rígidas, em metal, permitem a gravação digital
confiável, com qualidade de 24-bit/48 kHz em qualquer
lugar que você esteja.

Entradas de
pré-amplificadores
Classe A garantem
consistência no tom
e clareza
Conector de
fones de ouvido
de 3,5 mm para
monitoração em
tempo real

A entrada combo
XLR/P10 conecta
microfones e
instrumentos

Tela de configurações avançadas do MV88
Seleção de padrão polar, EQ de 5 bandas, redução de ruído de
vento, compressor, limitador, alteração de canal esquerdo/direito

O aplicativo móvel gratuito ShurePlus MOTIV está
disponível na Apple App Store.

FEITOS PARA DURAR. FEITOS
PARA SEREM USADOS EM
QUALQUER LUGAR.
Os microfones digitais
MOTIV são testados pela
Shure e desenvolvidos
para condições exigentes e
bom desempenho ao vivo.
Dos ensaios da banda para
mochila e de volta para
os ensaios.
TM

ESPECIFICAÇÕES

MV88

MV51

MV5

MVi

Certificado MFi

Sim

Sim

Sim

Sim

Modos DSP (Pré-configurados)

Fala/Canto/
Acústico/Alto/Flat

Fala/Canto/
Acústico/Alto/Flat

Voz/Instrumento/Flat

Fala/Canto/
Acústico/Alto/Flat

Tipo de transdutor

Cardioide (1 cm)/Cartucho
condensador bidirecional (1 cm)

Condensador de eletreto (25 mm)

Condensador de eletreto (16 mm)

Padrão polar

Amplitude estéreo ajustável/
Bidirecional mono/
Cardioide mono/Mid-Side

Unidirecional
(Cardioide)

Unidirecional
(Cardioide)

Qualidade da gravação

Até 24-bit/ 48 kHz

Até 24-bit/ 48 kHz

Até 24-bit/ 48 kHz

Até 24-bit/ 48 kHz

Resposta de frequência

20 Hz a 20.000 Hz

20 Hz a 20.000 Hz

20 Hz a 20.000 Hz

20 Hz a 20.000 Hz

Faixa de ganho ajustável

0 a +36 dB

0 a +36 dB

0 a +36 dB

XLR de 3 pinos: 0 a +36 dB
6,35 mm (1/4”) TRS: +9 dB

Sensibilidade

-37 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]

-39 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]

-40 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]

SPL máximo

120 dB SPL [2]

130 dB SPL [2]

130 dB SPL [2]

Saída para fones de ouvido

Disponível para dispositivos Apple 3,5 mm (1/8”)

3,5 mm (1/8”)

3,5 mm (1/8”)

Requisitos de potência

Alimentado apenas via
conector Lightning

Alimentado via conector USB
ou Lightning

Alimentado via conector USB
ou Lightning

Alimentado via conector USB
ou Lightning

Phantom Power

+48 V USB/+12 V iOS

Interruptor para emudecer
o microfone

Sim

Sim

Pedestal

Embutido

Incluso

Adaptador do apoio

Montagem em rosca 5/8” 27
(suporte padrão de microfone)

Roscas 1/4” 20
(suporte padrão tripé)

Sim

Corpo

Construção sólida toda em metal

Construção sólida toda em metal

Estrutura de metal fundido
com corpo ABS

Construção sólida toda em
metal

Peso líquido

40,5 g
(1,43 oz.)

574,7 g
(20,27 oz.)

Sem o apoio de mesa:
0,09 kg (3,17 oz.)
Com apoio de mesa:
0,16 kg (5,64 oz.)

310,0 g
(10,93 oz.)

Dimensões

67 x 25 x 35 mm A x L x P

128 x 86 x 70 mm A x L x P

Sem apoio:
66 x 67 x 65 mm A x L x P
Com apoio:
89 x 142 x 97 mm A x L x P

42 x 84 x 72 mm A x L x P

Cabo USB de 1 m,
cabo Lightning de 1 m

Cabo USB de 1 m
cabo Lightning de 1 m
(apenas em modelos LTG)

Cabo USB de 1 m,
cabo Lightning de 1 m

Cabo

Desenvolvido para iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (4ª geração), iPad mini, iPod touch (5ª geração).
iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPad Air, iPad mini e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc.
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