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De microfoon MKE 1
De MKE 1 is een kwalitatief hoogwaardige, kleine,
permanent gepolariseerde condensator-reversmicrofoon. Deze onderscheidt zich door de hoogste
klankkwaliteit en robuustheid, alsmede een voor
podium, studio en reportagetechniek (ENG) geoptimaliseerd frequentiebereik. In combinatie met de
dunne, echter uitermate sterke kabel, met een
diameter van slechts 1 mm, is de MKE 1 de ideale
partner voor alle gebieden van de overdrachtstechniek.

Kenmerken
• Uiterst kleine afmetingen
• Hoge grenswaarde geluidspiek
• Breedband-overdrachtsbereik met aangepaste
hoge tonenkarakteristiek
• Dunne, sterke, contactgeluidsarme en flexibele
kabel ( 1 mm)
• Uitermate ongevoelig voor transpiratievocht
door het gebruik van een beschermingsmembraan

Omvang levering
1
1
1
3
1
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MKE 1 microfoon
MZC 1-1 kleine frequentiebereikkap
MZC 1-2 grote frequentiebereikkap
schminkbeschermingskappen
gebruiksaanwijzing

Verhogen van de hoge tonen door
opsteekbare kappen
Bij uw microfoon worden twee
MZC 1-1
verschillende frequentiebereikkappen geleverd. Met deze
kappen kan het verhogen van
de hoge tonen worden beïnMZC 1-2
vloed (zie pagina 6).
Bovendien biedt de grote
frequentiebereikkap een demping van het windgeluid van ca. 15 dB en een duidelijk betere bescherming tegen het binnendringen van vocht.

왘 Schuif de kap tot aan de vergrendeling over de
microfoonkop.

Schminkbescherming

왘 Door de schminkeschermingskap over de microfoon MKE 1 (met of zonder frequentiekap, zie
afb.) te schuiven, wordt voorkomen dat
schmink of haarspray in de microfoon dringt.

왘 Verwijder de schminkbescherming pas na het
schminken.
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Bevestiging van de microfoon
Afhankelijk van de toepassing kunt u de MKE 1 op
verschillende manieren aan de kleding of op het
lichaam bevestigen.

Gebruik daarvoor de als optie verkrijgbare toebehorenset MZ 1 (zie pagina 7), die u veelzijdige en
betrouwbare bevestigingsmogelijkheden biedt.
De houders zijn geschikt voor vrijwel alle draagsituaties en garanderen een optimale klankkwaliteit.
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Technische specificaties
MKE 1*
Richtkarakteristiek

Kogel

Frequentiebereik

20–20.000 Hz,
± 2,5 dB

Vrije veld overdrachtsfactor 5 mV/Pa,
(1 kHz)
± 2,5 dB
Nominale impedantie

1000 

Min. afsluitimpedantie

4,7 k

Vervangingsgeluidsniveau
A-gewaardeerd (DIN IEC 651) 27 dB
Vervangingsgeluidsniveau
CCIR-gewaardeerd
(CCIR 468-1)

39 dB

Grenswaarde geluidsniveau 142 dB
Kabellengte

1,6 m

Diameter van de microfoon

3,3 mm

Gewicht
(zonder stekker + kabel)

0,1 g

* Betreft alle MKE 1-varianten
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MKE 1
Kleur
Stekker
Voeding

MKE 1

-4
-4-1
-4-2
-4-3
zwart
wit
bruin
beige
Speciale 3-polige stekker
van zender SK 5212, SK 5012,
SK 250, SK 50, SK 3063
-5

-5-1
wit

-5-2
bruin

-5-3

Kleur

zwart

beige

Stekker

open kabeluiteinde

Voeding

4,5 – 15 V

MKE 1
Kleur
Stekker
Voeding

-ew
-ew-1
-ew-2
-ew-3
zwart
wit
bruin
beige
Opschroefbare jackplug 3,5 mm
zenders van de ew serie

Frequentiebereik van de microfoon MKE 1
in open veld
dBV
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70

100

1 *0 0 0

MZC 1-1
Microfoon
6

1 0 *0 0 0 H z

MZC 1-2

Aansluitbezetting MKE 1 met
open kabeluiteinden
18 kΩ

core
shield

1µF

+UB
AF
Ground

vereiste aansluiting
(versterkerschakeling)

Toebehoren en reserveonderdelen
Artikel
Kleine kap MZC 1-1, zwart
Kleine kap MZC 1-1, wit
Kleine kap MZC 1-1, bruin
Kleine kap MZC 1-1, beige
Grote kap MZC 1-2, zwart
Grote kap MZC 1-2, wit
Grote kap MZC 1-2, bruin
Grote kap MZC 1-2, beige
Schminkbeschermingskap MZC 1-3
Lavalier plakband (LAV-tape)
Toebehorenset MZ 1

Art.nr.
513179
533612
533611
513198
521701
533608
533607
513197
521746
502756
504060
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Verklaringen van de fabrikant
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG geeft voor
dit product een garantie van 24 maanden. De
op dit moment geldende garantievoorwaarden
kunt u downloaden van het internet onder
www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met
onderstaande eisen
• RoHS-richtlijn (2002/95/EG)
• WEEE-richtlijn (2002/96/EG)
Breng het product aan het einde van de
levenscyclus naar één van de plaatselijke
inzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.

CE-overeenstemming
• EMC-richtlijn (2004/108/EG)
De verklaring is op internet onder
www.sennheiser.com beschikbaar.
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