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MA-37 VELKO-MEMBRÁNOVÝ LAMPOVÝ MIKROFON 

Retro. Futuristický. Jsme hrdí na to, že vám můžeme 
představit moderní pohled držitele ceny Technical Grammy 
Davida Royera na legendu – Sony C-37a. Známý svým 
vysokým headroomem a schopností zkrotit křehký high-end, 
který se stal skvělým pracovníkem v 60' letech, zejména 
během zlatého věku hollywoodských nahrávek – éry 
„Wrecking Crew“ (kolektiv studiových hudebníků z LA, který 
mají za sebou tisíce nahrávek a stovky hitů TOP40 ). Studia 
jako Capitol Records a Sunset Sound získala množství těchto 
mikrofonů, které používají dodnes. Od Leonarda Bernsteina 
počínaje a Columbia Symphony Orchestru a Voice over 
legendy Mela Blanca (hlas více než 400 postav, od Bugs 
Bunnhoy po Barneyho Rubbla) přes třeba producenta 
Daniela Lanoise (U2, Peter Gabriel) a konče současnými 
umělci, jako je Bon Iver, je C-37a jejich „tajnou zbraní“ pro 
zasvěcené. David Royer, který je fanouškem C-37a už třicet 
let, chtěl dlouho nabídnout svoji aktualizovanou verzi rodině 
Mojave a ten čas nakonec přišel. Říká: „Sony si vzala zcela 
odlišný přístup než Neumann nebo AKG a tím z C-37a 
vytvořili úplně jiného živočicha“. 

Mojave MA-37 obsahuje elektronku EF86, Lundahl 
transformátor a speciální kapsli vyrobenou v Kalifornii. 
Vyznačuje se jedinečným mechanickým přístupem, který 
vyvinula RCA ve třicátých letech 20. století a upravila 
společnost Sony pro dosažení volby mezi kardioidními a 
všesměrovými snímacími charekteristikami – nastavitelnou 
laditelnou akustickou komorou. 

V souladu s filozofií designu Davida Royera „v jednoduchosti je 
krása“ je obvod založen na jednostupňovém elektronkovém 
zesilovači. Ovládací prvky hi-pass filtru jsou umístěny na 
napájecím zdroji a nabízejí tři možnosti: u (M), 100 Hz (V1) a 
200 Hz (V2). 

Mojave MA-37 - Zní to skvěle - Ale úplně Jinak! 
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Frekvenční průběh a směrová charakteristika 
 

TECHNICKÁ DATA 
TYP KAPSLE:   Jedno membránová 

SMĚROVÁ CHARAKT.: Výběr kardioidního nebo omni, přes mechanickou uzávěrku  

FREKVENČNÍ ROZSAH:  30Hz – 18KHz. ±3 dB ("M" nastavení)  

CITLIVOST:   - 46 dBv referred to 1 volt na pa. 

MAXIM. SPL:   <134 dBSPL 

DISTORTION:   Nepřekročí 5% při 134 dB 

VLASTNÍ ŠUM:  <18dB 

BASS CUT:   M rovný 

V1 -6dB při 40 Hz 

V2 -6dB při 100 Hz 

IMPEDANCE:   170 ohm, floating 

Doporučená zátěž 1500 ohm nebo vyšší 

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ: 115 nebo 230V / AC, 50 resp. 60Hz; 5 watt 

6V DC při 200 mA 

140V jednosměrného proudu při 1,5 mA  

s dedikovaným napájecím zdrojem 

ROZMĚRY A HMOTNOST: 

Mikrofon - 15,3 cm x 5,1cm;  0,45kg 

Napájecí zdroj - 24,1cm x 18,4cm x 11,4cm; 2,5kg 

Kufr  - 47,0cm x 34,3cm x 17,8cm;7,3kg 
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