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MI-808 to system ods uchowy operuj cy falach ul-
trakrótkich (614-870 MHz). Pasmo zosta o podzie-
lone na 16 na sta e zaprogramowanych kana ów. 
Szeroko  pasma zajmowanego przez pojedynczy 
kana  wynosi 24 MHz. Odbiornik MI-808R wyko-
rzystuje dwuantenow  technologi  True Diversity 
– w zale no ci od energii indukowanej w jednej 
z dwóch anten system ró nicowy wybiera jeden 
z dwóch mo liwych torów emisji. System mo e 
nadawa  i odbiera  zarówno sygna y monofonicz-
ne, jak i stereofoniczne. Aby zapobiec zbyt wyso-
kiemu ci nieniu d wi ku w s uchawkach, mog -
cemu uszkodzi  s uch, odbiornik wyposa ony jest 
w limiter. Producent dostarcza równie  niezb dne 
elementy, dzi ki którym mamy mo liwo  insta-
lowania transmitera w racku. Zestaw dope niaj  
s uchawki w kolorze imituj cym ludzk  skór . 

MI-808T – nadajnik
Zdecydowanym wyró nikiem tego urz dzenia 
jest przejrzysta i nieskomplikowana obs uga. 
G ównym elementem nadajnika jest wy wietlacz 
monochromatyczny LCD. W jego s siedztwie 
znajdziemy pi ciodiodowy miernik poziomu wej-
ciowego dla kana ów lewego i prawego. Po jego 

lewej stronie znajduje si  w cznik zasilania oraz 

MIPRO MI-808
system monitoringu bezprzewodowego

MIPRO jest firm  produkuj c  urz dzenia bezprzewodowe 
audio, za o on  w 1995 roku w Tajwanie. 
Nazwa marki pochodzi od pierwszych sylab s ów 
‘microphone’ i ‘professional’. W jej ofercie znajdziemy 
mikrofony bezprzewodowe, przeno ne systemy 
nag o nieniowe oraz ods uchowe. Te ostatnie wyst puj  
w wersji dousznej, tzw. in-ear. Metoda ta jest ostatnio 
coraz bardziej popularna i preferowana przez artystów. 
Przede wszystkim systemy takie zapewniaj  
wygodniejsz  prac  realizatorom, 
gdy  zwalniaj  ich z jednego 
z najistotniejszych problemów 
estradowych – sprz e  akustycznych. 
Flagowym przedstawicielem 
dousznych systemów ods uchowych MIPRO jest zestaw 
sk adaj cy si  z nadajnika MI-808T, odbiornika MI-808R 
oraz dedykowanych s uchawek E8S i E8P. Zestaw MI-808 sk ada si  z nadajnika MI-808T 

oraz dedykowanego odbiornika MI-808R.

gniazdo s uchawkowe TRS wraz z regulatorem 
g o no ci. Cztery przyciski znajduj ce si  po 
prawej stronie panelu przedniego s u  do na-
wigacji po menu. W nadajniku nie ma regulacji 
poziomu wyj ciowego. Wed ug producenta, ta-
kie regulatory niekorzystnie wp ywaj  na jako  
przesy anego d wi ku, dlatego w wi kszo ci 
produktów MIPRO taka regulacja nie wyst puje. 
Menu MI-808T ogranicza si  do pi ciu zak adek. 
W pierwszej z nich przypisujemy nazw  urz dze-
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CENA (brutto)

Odbiornik MI-808 R –1270 PLN
Nadajnik MI-808 T – 1190 PLN
S uchawki E8 S – 162 PLN

WYBRANE PARAMETRY 

Zakres cz stotliwo ci: 614-870 MHz
Pasmo cz stotliwo ciowe: 24 MHz
Regulacja cz stotliwo ci: cyfrowa p tla synchro-
nizacji fazy (PLL)
Liczba kana ów: 16
Odst p mi dzykana owy: 25 kHz
THD: <0,5% @ 1kHz
MIPRO MI-808T
Maksymalna dewiacja cz stotliwo ci: +/- 40 kHz
Modulacja: cz stotliwo ciowa stereofoniczna 
(FM stereo)
Moc wyj ciowa: tryb LOW: <10 mW; tryb HIGH: 
<100 mW
Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15000 kHz
MIPRO MI-808R
Maksymalna dewiacja cz stotliwo ci: +/- 60 kHz
Czu o  odbioru: S/N > 58 dB (mono) przy 2 V syg-
nale wej ciowym
Poziom eliminacji szumów: regulowany, od 2 do 
100 V
Maksymalny stosunek S/N: 94 dBA
Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 15 kHz
Separacja stereo: >45 dB @ 1 kHz



system monitoringu

niu, która mo e sk ada  si  z maksymalnie sze ciu 
znaków (liter i cyfr). U atwia to identyfikacj , gdy 
system sk ada si  z wielu takich samych nadajni-
ków. Kolejn  zak adk  jest INPUT SENSITIVITY, 
w której wybieramy czu o  wej . Ró nica mi -
dzy stanami HIGH i LOW to oko o 10 dB. Przed 
przesterowaniem sygna u wej ciowego chroni 
wbudowany limiter. Wyboru mi dzy trybem 
stereofonicznym i monofonicznym dokonujemy 
w kolejnej, trzeciej zak adce. Przydatn  funkcj , 
zw aszcza na du ych estradach, jest mo liwo  
zablokowania poszczególnych parametrów nada-
wania, trybu, czu o ci i wybranego kana u. S u y 
do tego opcja LOCK znajduj ca si  w zak adce 
czwartej. Wyboru jednego z szesnastu kana ów 
dokonujemy w ostatniej zak adce. Poruszanie si  
po menu jest do  intuicyjne, a wszystkie funkcje 
bardzo czytelne.
Panel tylny jest równie ma o skomplikowany. 
Znajduj  si  na nim przede wszystkim wej cia 
sygna u audio. S  to dwa gniazda typu combo 
(kana  lewy i prawy), czyli takie, do których pasuj  
wtyczki zarówno XLR, jak i TRS. Obok wej  na-
dajnika znajduj  si  wyj cia LOOP OUT (gniazda 
TRS). Przy ich pomocy mo emy poda  sygna  na 
przyk ad do s siedniego nadajnika. Poza wej cia-
mi/wyj ciami audio, na panelu tylnym MI-808T 
znajduje si  gniazdo BNC do pod czenia anteny. 
Do zestawu producent do cza anten  pó falow  
o dookólnej charakterystyce kierunkowej. Poza 
wymienionymi, z ty u nadajnika znajduje si  
gniazdo zasilaj ce na pr d sta y o wolta u z prze-
dzia u 12-15 V. MI-808T mo e pracowa  w dwóch 
trybach mocy wyj ciowych. Do 10 mW (LOW) 
i do 100 mW (HIGH). Prze cznik odpowiadaj cy 
za zmian  stanu znajduje si  g boko wewn trz 
urz dzenia. Nale y odkr ci  wszystkie rubki, 
zdj  obudow  oraz os on  ekranuj c , aby si  
do niego „dokopa ”. Informacji o tym prze czni-
ku na pró no szuka  w instrukcji. Powodem, dla 
którego producent zdecydowa  si  umie ci  ten 
switch w tak niedost pnym miejscu, s  zapewne 
regulacje prawne. Dopuszczalna moc nadajnika 
wed ug prawa polskiego nie powinna przekracza  
10 mW, st d te  tryb HIGH mo e by  u ywany 
tylko w wyj tkowych okoliczno ciach.

MI-808R – odbiornik
Jest to odbiornik ci le przeznaczony do wspó -
pracy z MI-808T. Zwykle mocuje si  go u paska 
spodni artysty za pomoc  specjalnego klipu z re-
gulowanym k tem. Ze wzgl du na niewielki roz-
miar, odbiornik bez problemu mie ci si  równie  
do kieszeni. Sygna  z transmitera odbieraj  dwie 
gi tkie anteny. Receiver posiada wy wietlacz cy-
frowy, informuj cy o aktualnie wybranym kanale. 
Obok niego znajduje si  pokr t o do ustawienia 
balansu. W trybie stereo zmieniamy nim propor-
cj  mi dzy poziomem d wi ku w lewej i prawej 
s uchawce. Kr c c pokr t em z po o enia cen-
tralnego, na przyk ad do prawego, d wi k powoli 
przechodzi do prawej s uchawki. 

Jednak blisko skrajnego po o enia sygna  w lewej 
s uchawce gwa townie znika, czasem powoduj c 
s yszalny trzask. 
Regulator ten spe nia równie  inn  funkcj . Je li 
podamy na lewy i prawy kana  nadajnika ró ne 
sygna y (np. wokal i bas), wówczas tym pokr t-
em regulujemy proporcje mi dzy nimi. Jest to 
mo liwe tylko w trybie monofonicznym pracy 
odbiornika. Body-pack w czamy za pomoc  
pokr t a odpowiadaj cego równie  za regulacj  
g o no ci w s uchawkach. O tym, e jest on ak-
tywny, informuje czerwona dioda POWER ON, 
natomiast s siednia zielona (RF) informuje o od-
biorze sygna u z transmitera. 
S uchawki pod czamy do zwyk ego stereofonicz-
nego gniazda typu mini Jack. Odbiornik zasilany 
jest za pomoc  dwóch standardowych paluszków 
AA. U ycie baterii alkalicznych wystarcza na ok. 
dziesi  godzin pracy przy rednim poziomie 
d wi ku. Spadek napi cia wytwarzanego przez 
baterie poni ej 2 V sygnalizowany jest miganiem 
diody POWER. Natomiast przekroczenie progu 
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Po otwarciu klapki body-packa mo emy 
wymieni  baterie oraz dostosowa  parametry 
do warunków pracy.

Obs uga i konfiguracja odbiornika jest jasna 
i przejrzysta.
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1,7 V powoduje wy -
czenie si  urz dzenia, 
dzi ki czemu unikamy 
ca kowitego roz ado-
wania si  baterii (co 
mo e spowodowa  
wyciek). Niestety, 
producent nie wy-
posa y  nadajnika 
w funkcj  moni-
torowania stanu 
baterii, co mo e 
przysporzy  tro-
ch  k opotów, gdy 
u ywamy wi kszej 
liczby zestawów. 
Aby dosta  si  
do baterii, nale y 
otworzy  klapk  
w przedniej cz -
ci body-packa. 

Znajduj  si  
tam równie  
p r z e c z n i k i 
do wyboru 
trybu mono 
lub stereo 
i do w czenia 
limitera. Ogra-
nicznik poziomu 
bardzo skutecznie reduku-
je g o no  w s uchawkach. 
Mimo tego charakterystyczne „pompowanie” 
d wi ku nie jest s yszalne. Obok prze czników 
znajduje si  równie  przycisk do wyboru jednego 
z szesnastu kana ów transmisyjnych. Aby zmie-
ni  kana , nale y przez oko o dwie sekundy przy-
trzyma  przycisk do momentu migania cyfry na 
wy wietlaczu. Kolejne wci ni cia powoduj  wy-
bór kolejnych kana ów. U ytkownik ma równie  
mo liwo  regulacji poziomu eliminacji szumów 
za pomoc  pokr t a SQ (Squelch Control). Do re-
gulacji niezb dny jest ma y rubokr t krzy akowy. 
Kr c c nim zgodnie z kierunkiem obrotu wskazó-
wek zegara, zwi kszamy zasi g odbiornika, jed-

nocze nie nara amy go na wi ksze interferencje. 
Nale y wi c tak wyregulowa  receiver, aby uzy-
ska  odpowiedni kompromis mi dzy moc  od-
bioru a skutecznym zasi giem. Przy maksymal-
nym ustawieniu mocy zarówno odbiornika, jak 
i nadajnika, uda o mi si  uzyska  mi dzy 
nimi dystans 50-60 metrów (tryb stereo). 
Powy ej tej odleg o  sygna  zacz  zanika  
i pojawia y si  zak ócenia. Podczas testów 
urz dzenia zauwa y em niepokoj ce obja-
wy zwi zane z interferencj  mi dzykana ow . 
Receiver mia  tendencj  do odbioru sygna u 
z s siaduj cych z aktualnie wybranymi. Je li za-
tem u ywamy jednego lub kilku zestawów, nie 
stanowi to wi kszego problemu. Komplikacje 
pojawi  si  wtedy, gdy ka dy kana  b dzie zaj ty 
przez inne urz dzenie.

S uchawki
Producent oferuje dwa modele s uchawek de-
dykowanych do zestawu. Model premium (E8S) 
zaprojektowano pod k tem estrady. Natomiast 
model profesjonalny (E8P) przeznaczony jest 
równie  na estrad , jednak g ównie dla woka-
listów. Poszczególne typy ró ni  si  czu o ci  
(110-116 dB) oraz konstrukcj . 
S uchawki E8P posiadaj  specjaln  nak adk , 
dzi ki której mo na je umie ci  wewn trz kana u 

Aby zmieni  moc nadawcz  ze stanu LO na HIGH, 
nale y odkr ci  pokryw  i prze czy  stan switcha 
oznaczonego na rysunku czerwonym kolorem.

usznego. Uzyskujemy w ten 
sposób wysok  separacj  
mi dzy d wi kiem w s u-
chawkach a otoczeniem. 
Ponadto modele premium 
i professional posiadaj  
specjalne uchwyty zapo-
biegaj ce wypadni ciu 
s uchawki z ucha. Typ 
E8S ma tendencje do 
lekkiego odstawania 
od ucha, co powoduje 
ograniczenie  w per-
cepcji dolnego pasma 
d wi ku i zmniej-
szenie separacji. 
Wszystkie modele 
s uchawek wypo-
sa one s  w pó to-
rametrowe kable, 
w kolorach be o-
wym (cielistym) 
i czarnym. Od-
biornik z powo-
dzeniem mo e 
wspó pracowa   
z innmi ni  zale-
cane modelami 

s uchawek.

Podsumowanie
Douszny zestaw monitorowy MIPRO MI-808 jest 
sprz tem, który zadowoli profesjonalnych u yt-
kowników, lecz od w pe ni zawodowego narz dzia 
odró nia go kilka szczegó ów, jak cho by wspo-
mniany brak zdalnego monitorowania stanu bate-
rii. Mimo tych drobnych niedoci gni  konstruk-
cyjnych, urz dzenie spe nia swoje g ówne funkcje 
prawid owo. Przesy any d wi k jest klarowny 
i wolny od zniekszta ce . Oprócz zastosowa  ty-
powo estradowych, MI-808 znajduje u ytek przy 
konferencjach mi dzynarodowych. Poszczególne 
elementy zestawu s  bardzo solidnie wykonane, 
co gwarantuje d ug  i bezproblemow  prac . 
Ponadto ka dy z komponentów dostarczany jest 
w trwa ej plastikowej walizce zabezpieczaj cej 
przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
transportu.

Ze wzgl du na zasilanie odbiornika za pomoc  
dwóch paluszków jego eksploatacja jest ta sza 
ni  typowych receiverów zasilanych bateriami 
9 V. Równie  cena zakupu MI-808 pozostaje 
znacznie ni sza w stosunku do propozycji bar-
dziej znanych marek, st d te  testowany zestaw 
ma du  szans  zago ci  w asortymencie ma ych 
i rednich firm nag o nieniowych.

Grzegorz Sikora
Muzyka i Technologia
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