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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het 

product zorgvuldig door.
2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het 

product zorgvuldig. Geef het product altijd samen met deze veiligheids-
voorschriften en de gebruiksaanwijzing door aan derden.

3. Geef het product altijd samen met de gebruiksaanwijzing en de veilig-
heidsvoorschriften door aan derden.

4. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant toegestane montage- en reser-
veonderdelen en toebehoren.

5. Open de behuizing van het product nooit zelf. Wanneer u het product 
zelf open maakt, vervalt de garantie!

6. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhouds-
personeel uitvoeren. Het product moet eerst worden gerepareerd indien 
het op enigerlei wijze is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het 
product terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld aan regen of 
vocht, het product niet storingsvrij werkt of men het product heeft laten 
vallen.

7. Gebruik het product uitsluitend onder de in de technische specificaties 
aangegeven bedrijfsomstandigheden.

8. Neem het product niet in gebruik wanneer het tijdens het transport 
werd beschadigd.

9. Verleg alle kabels zodanig dat niemand hierover kan struikelen.
10. Houd het product en de aansluitingen daarvan uit de buurt van 

vloeistoffen en elektrisch geleidende voorwerpen, die niet absoluut 
noodzakelijk zijn voor de werking.

11. Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen of agressieve 
reinigingsmiddelen.

12. Voorzichtig: Heel hoge signaalpieken kunnen uw gehoor en uw luidspre-
kers beschadigen! Verlaag het volume van de aangesloten weerga-
ve-apparaten voordat u het product aansluit, mede in verband met het 
gevaar van de akoestische terugkoppeling.

Reglementair gebruik
Het product is ontwikkeld voor het gebruik binnenshuis.

Het product mag zakelijk worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders 
gebruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toe-
behoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw 
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Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36
land van toepassing zijn!

Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36
ME 34, ME 35 en ME 36 zijn permanent gepolariseerde, verwisselbare 
condensatormicrofoonkoppen voor het gebruik in combinatie met de 
MZH-zwanenhalzen van Sennheiser voor conferenties, geluidsinstallaties en 
studiotechniek.

Kenmerken ME 34 en ME 35
• ME 34: nierkarakteristiek

• ME 35: supernierkarakteristiek

• stevige metalen behuizing, niet-reflecterend oppervlak

• hoge klankkwaliteit

• ruisarm

Kenmerken ME 36
• supernier/kegelvormige karakteristiek

• stevige metalen behuizing, niet-reflecterend oppervlak

• uitermate richtingsgevoelig

• hoogste klankkwaliteit

• uitermate ruisarm

Aansluitmogelijkheden
 f Schroef de microfoon stevig op de zwanenhals, om een goede mas-

saverbinding tot stand te brengen.
ME 34

ME 35

ME 36 MZH 30xx

Een lijst met toebehoren staat op de productpagina van de ME 
34/ME 35/ME 36 onder www.sennheiser.com.

Neem voor informatie over de referentiebronnen contact op met 
de Sennheiser-partner in uw land: 
www.sennheiser.com > „Service & Support”.
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Verklaringen van de fabrikant

Technische specificatie
ME 34 ME 35 ME 36

Frequentiebereik 40 – 20000  Hz 50 – 20000  Hz 40 – 20000  Hz

Akoestische werking drukgradiën-
tenontvanger

drukgradiën-
tenontvanger

drukgradiën-
tenontvanger/
interferentie-
richtpijp

Richtkarakteristiek nier supernier supernier/ 
kegelvormig

Gevoeligheid 10 mV/Pa 10 mV/Pa 18 mV/Pa

Elektrische impe-
dantie

50 Ω 50 Ω 50 Ω

Min. afsluitimpe-
dantie

1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ

Vervangingsge-
luidsniveau

37 dB (CCIR)  
26 dB(A)

37 dB (CCIR)  
26 dB(A)

34 dB (CCIR)  
23 dB(A)

Voedingsspanning 
via MZH

P12 – P48 P12 – P48 P12 – P48

Stroomverbruik van 
de microfoon

250 µA 250 µA 250 µA

Afmetingen ⌀ 12 x 18 mm ⌀ 12 x 18 mm ⌀ 8,2 x 96 mm

Gewicht (zonder 
MZH)

9,5 g 9,5 g 17 g

Aansluiting speciale coaxs-
tekker

speciale coaxs-
tekker

speciale coaxs-
tekker

Verklaringen van de fabrikant
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie 
van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van 
het internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier 
opvragen.
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Verklaringen van de fabrikant

In overeenstemming met onderstaande eisen
• WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
Aanwijzingen voor het behandelen als afval 
Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product, de batte-
rij/accu (indien van toepassing) en/of op de verpakking wil zeggen dat deze 
producten aan het einde van hun levensduur niet via het huishoudelijke afval 
mogen worden afgevoerd, maar naar een aparte inzamelplaats moet worden 
afgevoerd. Voor de verpakking moeten de voorschriften voor scheiding van 
afval in uw land worden opgevolgd. De onjuiste afvoer van verpakkingsmate-
riaal kan slecht zijn voor uw gezondheid en voor het milieu.

De gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten, 
batterijen/accu’s (indien van toepassing) en verpakking is bedoeld ter bevor-
dering van het hergebruik en de recycling en ter voorkoming van negatieve 
effecten op uw gezondheid en het milieu, bijvoorbeeld door potentieel ge-
vaarlijke stoffen die deze producten bevatten. Lever elektrische en elektro-
nische apparaten, batterijen en accu’s aan het einde van hun levensduur in 
voor recycling, zodat inbegrepen waardevolle stoffen nuttig kunnen worden 
gemaakt en vervuiling van het milieu kan worden voorkomen.

Als batterijen/accu’s kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, 
bent u verplicht ze gescheiden af te voeren (zie de gebruiksaanwijzing van 
het product voor de veilige verwijdering van batterijen/accu’s). Ga met 
name voorzichtig om met batterijen/accu’s die lithium bevatten, omdat deze 
bijzondere risico’s zoals brand en inslikken bij knoopcellen met zich mee 
brengen. Reduceer het ontstaan van afval uit batterijen zo veel mogelijk door 
batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu’s te gebruiken.

Meer informatie over het recyclen van deze producten kunt u opvragen 
bij uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijk inzamelplaatsen of uw 
Sennheiser-leverancier. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ook 
inleveren bij verkopers die deze verplicht moeten terugnemen. Hiermee 
levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan de gezondheid van 
mens en dier.

EU-conformiteitsverklaring
• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraad-
pleegd op het volgende internetadres: 
www.sennheiser.com/download
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Compliance

Compliance
Europe

UK

Greater China

Vietnam Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm 
được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 
30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối 
với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện 
và điện tử.

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr6+)

多溴联苯
(PBB)

产品环保年限
EFUP

金属部件
(Metal parts)

15

电路模块
(Circuit Modules) 15

15

有害物

部件名称
(Parts) 多溴二苯醚

(PBDE)

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x o o o o o

o

China RoHS

： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 规定的限量要求以下。o GB/T 26572 
： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。x

质

电缆及电缆组件
(Cables & Cable Assemblies)

本表格依据 的 SJ/T 11364 规定编制。
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