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De MK 4 digital

De MK 4 digital

De MK 4 digital is een studiomicrofoon met groot membraan, in een 
techniek met permanent gepolariseerde condensator, voor detailge-
trouwe, professionele studio-opnamen. Door de aansluitmogelijkheden 
op iOS-apparaten, Mac of Windows-PC’s is de MK 4 digital uitermate 
geschikt voor home recording of gebruik in professionele studio’s, 
evenals voor mobiele toepassingen.

Enerzijds kunnen de opnamen met de MK 4 digital zoals gebruikelijk 
met behulp van professionele software voor audioproducties worden 
uitgevoerd, anderzijds bevat Apogee speciale opname-apps, die als 
interface en besturingsmogelijkheden op iOS-apparaten dienen.

Kenmerken

• permanent gepolariseerde condensatorkapsel met 1" groot mem-
braan, intern elastisch opgehangen voor geringe overdracht van 
contactgeluiden

• membraan met 24 karaat gouden coating

• A/D-omvormer- en voorversterkertechnologie van Apogee

• robuuste metalen behuizing

• ontwikkeld voor mobiele toepassingen

• hoge klankkwaliteit

• made in Germany

Toepassingen

• stem/zang

• akoestische gitaren

• gitaarversterkers

• vleugels

• strijkinstrumenten

• blaasinstrumenten

• slagwerk en percussie

Omvang van de levering en productoverzicht A*

* De illustraties staan op de omslag.

a Microfoon MK 4 digital

b Microfoonklem MZQ 4

c Lightning-kabel

d USB-kabel, type A

e Zak

f Gebruiksaanwijzing

1	 Spreekkorf

2	  Schroefdraad voor 
 bevestiging

3	 Hirose-ST-bus
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De MK 4 digital in gebruik nemen

De MK 4 digital in gebruik nemen

De MK 4 digital bevestigen B*

Om de MK 4 digital met de microfoonklem te bevestigen:

1. Schroef de microfoonklem MZQ 4 op een stevig en stabiel statief.

2. Plaats de MK 4 digital van boven af in de microfoonklem en schroef 
deze vast.

3. Draai voor het uitrichten de vleugelbout van de MK 4 digital los.

Om contactgeluiden tegen te gaan, kunt u de trillingshouder MKS 4 
gebruiken, die als optioneel toebehoren verkrijgbaar is:

4. Schroef de trillingshouder op een stevig en stabiel statief.

5. Plaats daarvoor de MK 4 digital van bovenaf in de binnenste huls 
van de trillingshouder en schroef deze vast aan de binnenste 
houder.

6. Draai voor het uitrichten de vleugelbout van de MK 4 digital los.

De MK 4 digital aansluiten C*

U kunt de MK 4 digital op een iOS-apparaat (iPhone, iPad of iPod touch) 
of een Mac of Windows-PC aansluiten.

Wanneer u voor uw opnamen een iOS-apparaat wilt gebruiken:

 X sluit de Hirose-ST-stekker van de Lightning-kabel aan op de MK 4 
digital en verbind de Lightning-stekker met het iOS-apparaat.

Wanneer u voor uw opnamen een Mac of Windows-PC wilt gebruiken:

 X sluit de Hirose-ST-stekker van de USB-kabel aan op de MK 4 digital 
en verbind de USB-stekker met de Mac of PC.

* De illustraties staan op de omslag.
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Opname voorbereiden

Opname voorbereiden

Afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt, kunt u de opnamen 
met behulp van diverse applicaties uitvoeren en uw MK 4 digitaal 
configureren:

1. iOS-apparaten: Apogee MetaRecorder, Apogee Maestro of andere 
compatibele Core-Audio-apps

2. Mac en Windows-PC: andere software voor audioproducties

 X Raadpleeg bij het gebruik van Apogee MetaRecorder of Apogee 
Maestro de onderstaande hoofdstukken voor de installatie en 
configuratie van de apps.

Hoofdtelefoon of headset aansluiten

Om feedback tijdens de opnamen op iOS-apparaten te vermijden, moet 
het ingangssignaal van de MK 4 digital niet aan de luidspreker van het 
apparaat worden overgedragen, maar aan een hoofdtelefoon of head-
set. Wanneer u de opnamen op een Mac of Windows-PC wilt uitvoeren, 
kunt u ook monitoring-luidsprekers gebruiken.

VOOR
ZICHTIG

Beperkte opnamekwaliteit door een onjuist gekozen 
audiobron.

In de apps Apogee MetaRecorder en Apogee Maestro 
wordt het apparaat dat het laatst werd aangesloten, 
als audiobron gebruikt. Wanneer u een headset voor de 
monitoring gebruikt, kunnen opnamen per ongeluk via 
de microfoon van de headset plaatsvinden.

 X Verbind de hoofdtelefoon of de headset met uw 
iOS-apparaat, voordat u de MK 4 digital aansluit.

 X Controleer of de MK 4 digital als het laatste aange-
sloten apparaat in de app wordt herkend.

Om het ingangssignaal op een iOS-apparaat te kunnen beluisteren, 
moet u bovendien de monitoring via de desbetreffende opname-app 
activeren, zie daarvoor het hoofdstuk „Opnamen met Apogee Maestro 
voorbereiden“ c.q. „Opname met Apogee MetaRecorder voorbereiden“.

 X Sluit een hoofdtelefoon of headset via de hoofdtelefoonaansluiting 
aan op het iOS-apparaat.
U kunt het ingangssignaal tijdens de opname dan via de hoofdtele-
foon c.q. headset horen.

Wanneer u monitoring-luidsprekers op een Mac of Windows-PC wilt 
gebruiken:

 X Stel de luidsprekers op in een omgeving met de laagste gevoeligheid 
van de MK 4 digital (zie afbeelding D op de omslag).
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Opname voorbereiden

Apogee MetaRecorder of Apogee Maestro App installeren

U kunt de MK 4 digital met behulp van Apogee Maestro configureren, 
terwijl Apogee MetaRecorder u bij het maken van professionele opna-
men ondersteunt. Natuurlijk kunt u ook alle andere compatibele apps 
met opnamefunctie gebruiken.

Wanneer u voor uw opnamen een iOS-apparaat (iPhone, iPad of 
iPod touch) wilt gebruiken:

 X Installeer de beide apps Apogee MetaRecorder en Apogee Maestro 
via de App Store.

Opname met Apogee MetaRecorder voorbereiden

Om instellingen voor de opname uit te voeren:

 X Start de app Apogee MetaRecorder en 
tip op de registerkaart Rec/Play 1.

 X Controleer of de MK 4 digital is 
aangesloten en door de app wordt 
herkend. In dat geval wordt de naam 
van de MK 4 digital 2 onder het 
microfoonsymbool 3 ingeschakeld.

 X Tip op het microfoonsymbool 3, om 
de regelaar voor het ingangsniveau 4 
in te schakelen.

 X Trek de regelaar voor het ingangsni-
veau 4 naar links of naar rechts, om 
het ingangsniveau naar wens in te 
stellen.

MK 4 digital

MK 4 digital

Om de monitoring in te schakelen:

 X Tik op de registerkaart Settings 5.

 X Activeer de functie Input Monitor 6.

Meer informatie over de 
configuratie en bediening  
van de app vindt u in de  
Apogee Knowledge Base  
op de internetpagina  
http://www.apogeedigital.com/ 
knowledgebase of in de 
gebruiksaanwijzingen onder  
www.apogeedigital.com/apps.

MK 4 digital

http://www.apogeedigital.com/apps
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Opnamen maken

Opnamen met Apogee Maestro voorbereiden

Om de monitoring in te schakelen:
 X Start de app Apogee Maestro en 
selecteer in het hoofdmenu de MK 4 
digital van Sennheiser.

 X Activeer de button ON 1 onder het 
menupunt Input Monitoring 

Om instellingen voor de opname uit te 
voeren:

 X Verdraai de gain-regelaar 2, om de 
ingangsversterking naar wens in te 
stellen. Vervolgens kunnen met de 
buttons + en – 3 de fijninstellingen 
worden uitgevoerd.

Met behulp van de modulatieweer-
gave 4 kunt u de actuele instelling 
van het ingangsniveau controleren.

Meer informatie over de configuratie en bediening van de app 
vindt u in de Apogee Knowledge Base op de internetpagina  
http://www.apogeedigital.com/knowledgebase of in de 
gebruiksaanwijzingen onder www.apogeedigital.com/apps.

Opnamen maken

De MK 4 digital gebruiken E*

 X Richt de MK 4 digital naar uw mond of de geluidsbron.

 X Houd er rekening mee, dat u mogelijke storingen tijdens de 
 opnamen kunt vermijden:

Mogelijke storing Maatregel

Storende geluiden  X Let erop dat er geen monitorluidsprekers of 
storende geluiden (bijv. PC-ventilator) in het 
inspreekgebied van de MK 4 digital aanwezig 
zijn.

Sisgeluiden  X Richt de MK 4 digital niet direct op de mond 
of de geluidsbron, maar iets naar de zijkant.

Plopgeluiden  X Maak gebruik van een plopkap, bijv. de 
Sennheiser MZP 40.

Windgeluiden  X Maak gebruik van een windkap, bijv. de 
Sennheiser MZW 4. De windkap verandert de 
klank slechts minimaal, dempt het geluid van 
de wind echter met ca. 10 dB.

* De illustraties staan op de omslag.

http://www.apogeedigital.com/apps
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De MK 4 digital reinigen en onderhouden

Opnamen met behulp van een app maken

Wanneer u een iPhone of iPad gebruikt, is het raadzaam om 
het apparaat in de vliegtuigstand te schakelen, om de opna-
men niet te verstoren door een inkomend gesprek.

 X Start de app Apogee MetaRecorder of een andere compatibele  
Core-Audio-app.
De MK 4 digital wordt automatisch herkend en als invoerapparaat 
geselecteerd.

 X Wanneer u dat nog niet hebt gedaan, sluit dan een hoofdtelefoon 
aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het iOS-apparaat of de Mac 
of Windows-PC.
U kunt het ingangssignaal tijdens de opname dan via de hoofd-
telefoon horen.

 X Tip op de button Record 1, om 
de opname te starten.

MK 4 digital

MK 4 digital

De MK 4 digital reinigen en onderhouden

VOOR
ZICHTIG

Beschadiging van het product door vloeistof

Vloeistof kan het product binnendringen en daardoor 
kortsluiting in de elektronica veroorzaken of het mecha-
nisme beschadigen. Oplos- of reinigingsmiddelen kunnen 
oppervlakken van het product beschadigen.

 X Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van het 
product.

 X Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

 X Maak het product alleen schoon met een droge doek.

Wanneer u de MK 4 digital gedurende langere tijd niet gebruikt:

 X bewaar de MK 4 digital op een droge, schone en stofvrije plaats 
onder kameromstandigheden.

Toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw Sennheiser-leverancier. 
Een lijst met de desbetreffende toebehoren staat vermeld op 
de internetpagina www.sennheiser.com.
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Technische specificaties

Technische specificaties

Apogee PureDigital analoog/digitaalomvormer

Bitdiepte 16/24 bit

Sampling-frequentie 44,1/48/88,2/96 kHz

Latentie Afhankelijk van het besturingssysteem

Jitter van het audio- 
uitgangssignaal

Afhankelijk van het besturingssysteem

DC offset van de 
 audiogegevens

Geen (nul)

Omvormermethode Multibit DeltaSigma

Voorversterking 0 dB tot 50 dB

Voedingsspanning Door iOS-apparaat of Mac/Windows-PC

Microfoon MK 4 digital

Omvormerprincipe Extern gepolariseerde condensatormicrofoon

Membraandiameter 25,4 mm/1"

Akoestische werking Drukgradiëntenontvanger

Richtkarakteristiek Nier

Frequentiebereik 20 Hz tot 20.000 Hz

Gevoeligheid Min. gain: –61 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz) 
Max. gain: –11 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz)

Ruispiek Min. gain: –117 dBFS(A) 
Max. gain: –79 dBFS(A)

Max. geluidsdruk Min. gain: 141 dB 
Max. gain: 91 dB

Aansluitstekker Hirose op Apple MFi Lightning connector 
Hirose op USB type A

Gewicht Ca. 485 g

Diameter Ca. 57 mm

Lengte Ca. 160 mm

Bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C

Opslagtemperatuur –20°C tot +70°C

Pooldiagram en frequentiebereik

Het pooldiagram en frequentiebereik F staat op de omslag.



8 | MK 4 digital

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 garantievoorwaarden 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/EG)

Lever het apparaat aan het einde van de levenscyclus in bij één 
van de plaatselijke verzamelpunten of een recyclingbedrijf. 

CEovereenstemming

• 

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com/download 
beschikbaar.

In overeenstemming met

Europa EMC EN 55032, EN 55103/-2

USA
FCC 47 CFR 15 subpart B 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada Industry Canada ICES-003

China 15

Australië/ 
Nieuw-Zeeland

Korea
MSIP-REM-SE9-MK4 
A/S: 1544-1699

http://www.sennheiser.com/download
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