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O MK 4 digital

O MK 4 digital

O MK 4 digital é um microfone de estúdio de diafragma grande com 
tecnologia de condensador real para captações de estúdio ricas em 
detalhe e profissionais. Graças às opções de ligação aos equipamentos 
iOS, computadores Mac ou Windows, o MK 4 digital é ideal para a 
utilização em gravações caseiras e profissionais de estúdio, bem como 
gravações móveis.

Por um lado, o MK 4 digital permite gravações habituais através do 
software de produção áudio profissional e, por outro lado, a Apogee 
disponibiliza aplicações de gravação especiais que podem ser utiliza-
das como interface e aplicação de controlo nos equipamentos iOS.

Características

• Cápsula de condensador real de diafragma grande com 1", apoiado 
flexivelmente no interior para reduzida transmissão do ruído da 
carcaça

• Membrana revestida a ouro de 24 quilates

• Tecnologia de conversor analógico/digital e pré-amplificador da 
Apogee

• Carcaça robusta em metal

• Desenvolvido para cenários de utilização móveis

• Elevada qualidade do som

• Made in Germany

Áreas de aplicação

• Voz

• Guitarras acústicas

• Amplificadores de guitarra

• Piano

• Instrumentos de cordas

• Instrumentos de sopro

• Bateria e percussão

Material fornecido e vista geral do produto A*

* As ilustrações encontram-se nas capas.

a Microfone MK 4 digital

b Grampo do microfone MZQ 4

c Cabo de ligação

d Cabo USB, tipo A

e Bolsa

f Manual de instruções

1	 Grelha do microfone

2	 Rosca para fixação

3	 Tomada Hirose-ST
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Colocar o MK 4 digital em funcionamento

Colocar o MK 4 digital em funcionamento

Fixar o MK 4 digital B*

Para fixar o MK 4 digital com o grampo do microfone:

1. Aparafuse o grampo do microfone MZQ 4 num tripé estável e 
resistente.

2. Coloque o MK 4 digital a partir de cima no grampo do microfone e 
aparafuse-o.

3. Para alinhar o MK 4 digital, solte sempre o parafuso de orelhas.

Para evitar ruídos da carcaça, pode utilizar o suporte articulado MKS 4 
que está disponível como acessório opcional:

4. Aparafuse o suporte articulado num tripé estável e resistente.

5. Coloque o MK 4 digital a partir de cima na grelha interior do suporte 
articulado e aparafuse-o à grelha interior.

6. Para alinhar o MK 4 digital, solte sempre o parafuso de orelhas.

Conectar o MK 4 digital C*

O MK 4 digital pode ser conectado a um equipamento iOS (iPhone, iPad 
ou iPod touch) ou a um computador Mac ou Windows.

Se pretender utilizar um equipamento iOS para as suas gravações:

 X Conecte a ficha Hirose-ST do cabo de ligação ao MK 4 digital e a ficha 
de ligação ao equipamento iOS.

Se pretender utilizar um computador Mac ou Windows para as suas 
gravações:

 X Conecte a ficha Hirose-ST do cabo de ligação ao MK 4 digital e a ficha 
USB ao computador MAC ou Windows.

* As ilustrações encontram-se nas capas.
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Preparar as gravações

Preparar as gravações

De acordo com o equipamento que utilizar, existe a possibilidade de 
realizar gravações com diferentes aplicações e de configurar o seu 
MK 4 digital:

1. Equipamentos iOS: Apogee MetaRecorder, Apogee Maestro ou 
outras aplicações compatíveis com Core Audio

2. Computador Mac e Windows: outro software de produção áudio

 X Se utilizar a Apogee MetaRecorder ou Apogee Maestro, respeite 
os seguintes capítulos para a instalação e a configuração das 
aplicações.

Conectar auscultadores ou microauscultadores

Para evitar feedback durante as gravações com os equipamentos iOS, 
o sinal de entrada do MK 4 digital não pode ser transmitido para os 
altifalantes do equipamento, mas sim para auscultadores ou micro-
auscultadores. Se pretender realizar gravações num computador Mac 
ou Windows, também pode utilizar altifalantes de monitorização.

CUIDADO Qualidade de gravação limitada devido à seleção da fonte 
áudio errada

Nas aplicações Apogee MetaRecorder e Apogee Maestro 
é utilizado o último equipamento conectado como fonte 
áudio. Se utilizar microauscultadores para a monitoriza-
ção, podem ocorrer gravações inadvertidas através do 
microfone do microauscultador.

 X Conecte os auscultadores ou o microauscultador ao seu 
equipamento iOS antes de conectar o MK 4 digital.

 X Certifique-se de que o MK 4 digital é reconhecido pela 
aplicação como o último equipamento conectado.

Para poder ouvir o sinal de entrada num equipamento iOS, ainda 
tem que ativar a monitorização através da respetiva aplicação de 
gravação, consulte o capítulo «Preparar as gravações com Apogee 
 MetaRecorder» ou «Preparar as gravações com Apogee Maestro».

 X Conecte os auscultadores ou um microauscultador à conexão para 
auscultadores do equipamento iOS.
O sinal de entrada pode ser ouvido durante a gravação através dos 
auscultadores ou o microauscultador.

Se pretender conectar altifalantes de monitorização a um computador 
Mac ou Windows:

 X Instale os altifalantes na área da menor sensibilidade do MK 4 
digital (ver figura D nas capas).
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Preparar as gravações

Instalar as aplicações Apogee MetaRecorder ou 
Apogee Maestro

A aplicação Apogee Maestro auxilia na configuração do MK 4 digital, 
enquanto a aplicação Apogee MetaRecorder na realização de grava-
ções profissionais. Se desejar, também pode utilizar todas as outras 
aplicações compatíveis com a função de gravação.

Se pretender utilizar um equipamento iOS (iPhone, iPad ou iPod touch):

 X Instale as duas aplicações Apogee MetaRecorder e Apogee Maestro 
através da App Store.

Preparar as gravações com Apogee  MetaRecorder

Para realizar as definições da gravação:

 X Inicie a aplicação Apogee Meta-
Recorder e toque no separador Rec/
Play 1.

 X Certifique-se de que o MK 4 digital 
está conectado e foi reconhecido 
pela aplicação. Neste caso, o nome do 
MK 4 digital 2 é exibido por baixo do 
símbolo do microfone 3.

 X Toque no símbolo do microfone 3 
para exibir o regulador do nível de 
entrada 4.

 X Desloque o regulador do nível de 
entrada 4 para a esquerda ou direita 
de acordo com o nível de entrada 
desejado.

MK 4 digital

MK 4 digital

Para ativar a monitorização:

 X Toque no separador Settings 5.

 X Ative a função Input Monitor 6.

Para mais informações sobre a 
configuração e a operação da 
aplicação, consulte a Apogee 
Knowledge Base na página de 
internet  
http://www.apogeedigital.com/
knowledgebase ou os manuais 
de instruções em  
www.apogeedigital.com/apps.

MK 4 digital

http://www.apogeedigital.com/apps
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Realizar gravações

Preparar as gravações com Apogee Maestro

Para ativar a monitorização:
 X Inicie a aplicação Apogee Maestro e 
selecione Sennheiser MK 4 digital no 
menu principal.

 X No item de menu Input Monitoring, 
ative o botão ON 1.

Para realizar as definições da gravação:

 X Rode o regulador Gain 2 para ajustar 
a amplificação de entrada desejada. 
Os ajustes de precisão podem ser rea-
lizados através dos botões + e – 3.

O ajuste atual do nível de entrada 
pode ser verificado através da indica-
ção da modulação 4.

Para mais informações sobre a configuração e a operação da 
aplicação, consulte a Apogee Knowledge Base na página de 
internet http://www.apogeedigital.com/knowledgebase ou os 
manuais de instruções em www.apogeedigital.com/apps.

Realizar gravações

Utilizar o MK 4 digital E*

 X Aponte o MK 4 digital na direção da boca ou da fonte sonora.

 X Existe a possibilidade de evitar possíveis interferências durante as 
gravações:

Possível 
 interferência

Medida

Ruídos de 
interferência

 X Certifique-se de que não se encontram altifa-
lantes de monitorização ou fontes parasitas 
(por ex., ventoinha de PC) na área de captação 
do MK 4 digital.

Sons sibilantes  X Não aponte o MK 4 digital diretamente para a 
boca ou para a fonte sonora, mas sim um pouco 
para o lado.

Ruídos de sopro  X Utilize um filtro anti-pop, por exemplo, 
 Sennheiser MZP 40.

Ruídos de vento  X Utilize um filtro anti-vento, por exemplo, 
 Sennheiser MKW 4. A proteção contra vento 
altera de forma mínima o som, mas suprime os 
ruídos provocados pelo vento em aprox. 10 dB.

* As ilustrações encontram-se nas capas.

http://www.apogeedigital.com/apps
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Limpar e conservar o MK 4 digital

Realizar gravações com uma aplicação

Se utilizar um iPhone ou um iPad, recomendamos que mude 
o equipamento para o modo de voo para não interromper as 
gravações através de possíveis chamadas recebidas.

 X Inicie a aplicação Apogee MetaRecorder ou outra aplicação compatí-
vel com Core Audio.
O MK 4 digital é reconhecido automaticamente e selecionado como 
equipamento de entrada.

 X Se ainda não estiver conectado, conecte os auscultadores à conexão 
dos auscultadores do equipamento iOS ou do computador Mac ou 
Windows.
O sinal de entrada pode ser ouvido durante a gravação através dos 
auscultadores.

 X Toque no botão Record 1 para 
iniciar a gravação.

MK 4 digital

MK 4 digital

Limpar e conservar o MK 4 digital

CUIDADO Os líquidos podem provocar danos no produto

Os líquidos podem entrar no produto, causar um curto- 
circuito no sistema eletrónico ou danificar a parte 
mecânica. Os solventes ou produtos de limpeza podem 
danificar as superfícies dos produtos.

 X Mantenha todo o tipo de líquidos afastado do produto.

 X Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes.

 X Limpe o produto apenas com um pano seco.

Se não utilizar o MK 4 digital durante um período de tempo prolongado:

 X Guarde o MK 4 digital num local seco, limpo e livre de poeiras à 
temperatura ambiente.

Acessórios podem ser adquiridos junto do seu distribuidor 
Sennheiser. Uma lista com os respetivos acessórios disponíveis 
encontra-se na internet, em www.sennheiser.com.
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Dados técnicos

Dados técnicos

Conversor analógico/digital PureDigital Apogee

Profundidade de bits 16/24 bit

Frequência Sampling 44,1/48/88,2/96 kHz

Latência Dependente do sistema operativo

Jitter do sinal de saída áudio Dependente do sistema operativo

Offset DC de dados áudio Nenhum (zero)

Processo de conversão DeltaSigma multibit

Ajustar a pré-amplificação 0 dB a 50 dB

Alimentação de tensão Através do equipamento iOS ou computador 
Mac/Windows

Microfone MK 4 digital

Princípio do conversor Microfone de condensador de polarização 
externa

Diâmetro do diafragma 25,4 mm/1"

Princípio de funcionamento 
acústico

Transdutor de gradiente de pressão

Característica direcional Cardioide

Intervalo de transmissão 20 Hz a 20 000 Hz

Sensibilidade Ganho mín.: –61 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz) 
Ganho máx.: –11 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz)

Nível de ruído Ganho mín.: –117 dBFS(A) 
Ganho máx.: –79 dBFS(A)

Nível máx. de pressão sonora Ganho mín.: 141 dB 
Ganho máx.: 91 dB

Conector Hirose no conector de ligação Apple MFi 
Hirose na conexão USB tipo A

Peso Aprox. 485 g

Diâmetro Aprox. 57 mm

Comprimento Aprox. 160 mm

Temperatura de 
 funcionamento

0 °C a +40 °C

Temperatura de 
 armazenamento

–20 °C a +70 °C

Diagrama polar e resposta em frequência

O diagrama polar e a resposta em frequência F encontram-se nas 

capas.
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Declarações do fabricante

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de  
24 meses para este produto. 

As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis na internet 
em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

• Diretiva REEE (2012/19/UE)

Quando chegar ao fim da sua vida útil, descarte o produto num 
ponto de recolha municipal ou num ecoponto. 

Conformidade CE

• 

• Diretiva RoHS (2011/65/UE)

• Diretiva CEM (2014/30/UE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site da internet em 
www.sennheiser.com/download.

Em conformidade com

Europa CEM EN 55032, EN 55103/-2

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

Canadá Industry Canada ICES-003

China 15

Austrália/ 
Nova Zelândia

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

http://www.sennheiser.com/download
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