ME 34, ME 35, ME 36
Gebruiksaanwijzing

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 veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing door aan
derden.
3. Geef het product altijd samen met de gebruiksaanwijzing en de
veiligheidsvoorschriften door aan derden.
4. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant toegestane montage- en
reserveonderdelen 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 onderhoudspersoneel 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
luidsprekers beschadigen! Verlaag het volume van de aangesloten weergave-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 pro-
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Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36
duct/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.
Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor
uw 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
Schroef de microfoon stevig op de zwanenhals, om een goede massaverbinding tot stand te brengen.

ME 34

ME 36

MZH 30xx
ME 35
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Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36
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”.

Technische specificatie
ME 34

ME 35

ME 36

Frequentiebereik

40 – 20000 Hz 50 – 20000 Hz

40 – 20000 Hz

Akoestische
werking

drukgradiëntenontvanger

drukgradiëntenontvanger

drukgradiëntenontvanger/
interferentierichtpijp

Richtkarakteristiek

nier

supernier

supernier/
kegelvormig

Gevoeligheid

10 mV/Pa

10 mV/Pa

18 mV/Pa

Elektrische impedantie

50 Ω

50 Ω

50 Ω

Min. afsluitimpedantie

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

Vervangingsgeluidsniveau

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 coaxstekker

speciale coaxstekker

speciale coaxstekker
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Verklaringen van de fabrikant

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.

In overeenstemming met onderstaande eisen
•
WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
Aanwijzingen voor het behandelen als afval
Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu (indien van toepassing) en/of verpakking met een streep erdoor (opdruk is afhankelijk van de nationale richtlijnen aangebracht) geven aan dat deze
producten overeenkomstig nationale wetgeving, aan het einde van hun
levensduur niet via het normale huishoudelijke afval mogen worden
afgevoerd. Zie voor verpakkingen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor
het gescheiden inleveren van afval in uw land.
Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische
apparaten, batterijen/accu’s (indien van toepassing) en verpakkingen
heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen
te stimuleren en negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige
giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage
aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.

EU-conformiteitsverklaring
•

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

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