
Bezprzewodowa 
kapsuła pojemnościowa 
ze złotą membraną ¾” 
i wysokiej jakości 
elektroniką dla 
wyjątkowego zakresu 
dynamiki.

Spójna, kardioidalna 
charakterystyka 
kierunkowości, bez 
zniekształceń fazowych 
poza osią, zapewnia 
nieskazitelną 
reprodukcję głosu.

Wyjątkowa 
konstrukcja oferuje 
ogólnie mniejszą i 
lżejszą kapsułę w 
porównaniu z 
typowymi kapsułami 
bezprzewodowymi.

Zaawansowany 
system zawieszenia 
kapsuły zapewniający 
praktycznie zerowy 
poziom hałasu 
podczas obsługi.

Odporna na wgniecenia 
kratka z hartowanej 
stali z 3 warstwowym 
filtrem redukującym 
zgłoski wybuchowe dla 
spójnego, wolnego od 
artefaktów wokalu.

FUNKCJE I ZALETY

ZOBACZ WIĘCEJ NA  SHURE.COM/KSM11

PO PROSTU NIGDY NIE SŁYSZAŁEŚ BEZPRZEWODOWYCH 
WOKALI  BRZMIĄCYCH TAK DOBRZE .
Nowoczesne sceny przeszły transformację na technologię cyfrową. Kardioidalny mikrofon pojemnościowy KSM11 został 

opracowany w celu wykorzystania lepszej liniowości dźwięku cyfrowego – równomiernego przekazu w całym zakresie 

częstotliwości. 

Opracowana specjalnie z myślą o cyfrowych, bezprzewodowych mikrofonach na scenie, nagrywaniu wydarzeń na żywo 

i przesyłaniu strumieniowym, kardioidalna kapsuła klasy premium KSM11 zapewnia elegancką równowagę pełnych niskich 

tonów, bogatych tonów średnich, szczegółowy zakres tonów wysokich i niesamowite tłumienie poza osią. Profesjonalni 

realizatorzy mają niemal idealny sygnał wokalu, aby tworzyć swoje miksy, wykorzystując EQ z wyboru, a nie domyślnie. 

Dostępne w wersji czarnej lub niklowej, kompatybilne ze wszystkimi bezprzewodowymi nadajnikami ręcznymi Shure 

z wymiennymi kapsułami mikrofonowymi.

KSM11 KAPSUŁA MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO PREMIUM

http://shure.com/ksm11


Wszystkie informacje i specyfikacje mogą ulec zmianie. 
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ZOBACZ WIĘCEJ NA  SHURE.COM/KSM11

KSM11 KSM8 KSM9/KSM9HS

• Stworzony specjalnie dla cyfrowych 
mikrofonów  bezprzewodowych

• Pełne tony niskie, bogate średnie i 
niezbędne wysokie tony

• Wyjątkowa redukcja poza osią
• Niezwykle niski poziom hałasu 

podczas obsługi
• Mniejsza i lżejsza konstrukcja
• Przełomowa klarowność mikrofonów 

pojemnościowych

• Opcje przewodowe i bezprzewodowe
• Do użytku na głośniejszych scenach
• Pasmo przenoszenia optymalizowane 

pod kątem produkcji cyfrowych
• Konstrukcja z podwójną membraną 

zapewniająca wyjątkowe zarządzanie 
efektem zbliżeniowym i spójnością 
głosu

• Najbardziej naturalnie brzmiący 
mikrofon dynamiczny

• Opcje przewodowe i bezprzewodowe
• Dwie charakterystyki kierunkowe do 

wyboru w różnych środowiskach
• Wersje:

– Kardioidalna i superkardioidalna
– Hiperkardioidalna i Subkardioidalna

• Konstrukcja z podwójną membraną 
zapewniająca wyjątkowe zarządzanie 
efektem zbliżeniowym

• Niski poziom hałasu podczas obsługi

CO WYBRAĆ? Użyj następujących kluczowych punktów odniesienia, aby wybrać, który mikrofon 
KSM do występów wokalnych na żywo jest dla Ciebie odpowiedni:

MIKROFONY WOKALNE KSM 
Mikrofony Shure serii KSM są stworzone, aby uchwycić najdrobniejsze szczegóły źródła dźwięku, i to dotyczy też nasze trzy mikrofony 
wokalne do występów na żywo. Opatentowane konstrukcje zbudowane z najlepszych komponentów premium, definiują szczyt technologii 
mikrofonowej Shure, oferując absolutnie najwyższą jakość i niezawodność w najbardziej wymagających produkcjach dźwięku na żywo.  

KSM11 KSM8 KSM9/KSM9HS
Typ kapsuły Pojemnościowa Dynamiczna, dwumembranowa Pojemnościowa, dwumembranowa

Charakterystyka Kardioidalna Kardioidalna
Kardioidalna/superkardioidalna (KSM9)   

Hiperkardioidalna/subkardioidalna 
(KSM9HS)

Pasmo przenoszenia 50 do 20.000 Hz 40 do 16.000 Hz 50 do 20.000 Hz

Maksymalny SPL 151 dB 150 dB+ KSM9: 152 dB  
KSM9HS: 150,8 dB (H)/153,0 dB (S)

Czułość –46,5 dBV/Pa –51,5 dBV/Pa –51 dBV/Pa

Stosunek sygnał/szum 71.5 dB B/D Hiperkardioida: 73,3 dB 
Subkardioida: 71,3 dB

Waga 150 g 188 g 191 g

Wersje KSM11B: RPW192
KSM11N: RPW194

Axient Digital, ULX-D, QLX-D, SLX-D
KSM8N: RPW170
KSM8B: RPW174

Axient Digital, ULX-D, QLX-D
KSM9B: RPW184

KSM9HSB: RPW186
KSM9N: RPW188

KSM9HSN: RPW190
Charakterystyka  
częstotliwościowa

Liniowa; klarowne tony niskie i średnie 
+ szczegółowe tony wysokie

Naturalnie wyeksponowane tony niskie, 
łagodne tony wysokie

Ciepły średni zakres, zaakcentowane 
wysokie tony

http://shure.com/ksm11



