
e 906

Gebruiksaanwijzing 
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, voordat u 
het product gaat gebruiken.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing zodanig, dat deze op ieder moment 
voor iedere gebruiker beschikbaar is.

• Geef het product altijd samen met deze gebruiksaanwijzing door 
aan derden.

Voor het gebruik

• Open de behuizing van het product nooit zelf. Wanneer u het pro-
duct zelf open maakt, vervalt de garantie!

• Gebruik uitsluitend de door Sennheiser toegestane montage- en 
reserveonderdelen en toebehoren.

Tijdens het gebruik

• Vloeistof kan het product binnendringen en daardoor kortsluiting in 
de elektronica veroorzaken of het mechanisme beschadigen. Houd 
alle soorten vloeistoffen uit de buurt van het product.

• Oplos- of reinigingsmiddelen kunnen oppervlakken van het product 
beschadigen. Maak het product uitsluitend met een droge of licht 
vochtige doek schoon.

• Stel het product niet bloot aan extreem lage of extreem hoge tem-
peraturen.

Na het gebruik

• Behandel het product zorgvuldig en bewaar het op een schone, 
stofvrije plaats.

Reglementair gebruik

Het reglementaire gebruik betekent ook,

• dat u deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder het hoofdstuk 
„Belangrijke veiligheidsvoorschriften” heeft gelezen,

• dat u het product conform de gebruiksvoorwaarden alleen gebruikt 
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product 
anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing of de 
gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.
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De e 906

Directe sound – rechtstreeks van de versterker

De e 906 vangt het geluid van de gitaar op zoals het moet zijn, van 
clean tot vervormd, van zacht tot agressief. De microfoon levert een 
natuurlijke klank met een hoge resolutie zonder ongewenste verkleu-
ringen. Het impulsgedrag van de e 906 overtuigt bij alle stijlen: hij 
pakt zelfs riffs met extreem harde punch direct en rechtlijnig.

Bovendien kan op de microfoon voor de klankkarakteristiek worden 
gekozen uit: verhogen van het presentiebereik, normaal presentiebe-
reik of verlagen van het presentiebereik

Door de bijzonder platte vorm van de e 906 kan hij eenvoudig aan een 
kabel hangend voor de versterker worden gepositioneerd – en dat 
helemaal zonder statief. En dan nog maar te zwijgen van de duidelijke 
robuustheid.

Kenmerken

• dynamische microfoon

• buitengewone levendige, volle klank

• uiterst snelle reactie

• drie klankkarakteristieken naar keuze (presentiebereik verhogen/
normaal/verlagen)

• perfecte vorm voor het opnemen van gitaarversterkers

• verend gelagerd kapsel

• bromcompensatiespoel

• robuuste metalen behuizing

Omvang levering

1 microfoon e 906
1 microfoonklem MZQ 100
1 tasje
1 gebruiksaanwijzing

Produktübersicht A*

1	 Spreekkorf
2	 Schuifschakelaar om het presentiefilter aan te passen
3	 XLR-3-bus

De illustraties staan op de omslag.*
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Dagelijks gebruik

De mikrofon tegen de luidsprekers van een gitaar-
versterker plaatsen B

Pos. Klankresultaat Opmerking

B.1 • heel veel hoge tonen

• agressieve sound

afstelling op de bolkap van 
de luidspreker

B.2 • minder hoge tonen

• meer onderste middentonen

• zachter geluid

• gebalanceerd, natuurlijk 
geluid

goede uitgangspositie:

• afstelling op het midden 
tussen balkap en midden-
deel

• Evt. de microfoon ca. 30° 
in de richting van het 
middendeel draaien.

B.3 • minder hoge tonen

• meer onderste middentonen

• zachter geluid

afstelling op het middende-
el van de luidspreker

De mikrofon voor een trommel plaatsen B

Pos. Klankresultaat Opmerking

B.4 • veel grondtonen

• weinig boventonen

Positionering aan de trommel:

• 3 - 5 cm boven het vel

• afstellen op midden van vel

De verhouding grondtoon tot boven-
tonen kan met de hoek ingesteld 
worden. De beste resultaten bereikt 
men met een hoek van 30 - 60°.

B.5 • weinig grondtonen

• veel boventonen

De monitorluidspreker plaatsen
 X Positioneer uw monitorluidspreker in de hoek vanwaar de microfoon 
het minste geluid registreert (ca. 120°), om feedback en overmodu-
latie te voorkomen.
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De klankkarakteristiek aanpassen

De e 906 is voorzien van een schakelbaar presentiefilter. Daarmee 
kunt u de microfoon aan verschillende klankeisen en stijlrichtingen 
aanpassen (conform frequentiebereik D).

 X Zet de schuifschakelaar B met behulp van een puntig voorwerp 
zoals bijv. een klein schroevendraaiertje in de gewenste stand.

Pos. Instelling Geschiktheid

Verhogen van het presentie-
bereik

bijv. voor agressieve metal-
rhythm-gitaar

Middelste stand bijv. voor classic rock

verlagen van het presentie-
bereik 

bijv. voor warme en zachte 
jazz- en blues-sounds

De middenfrequentie van het presentiefilter is 4,2 kHz.

e 906 schoonmaken en onderhouden

Voorzichtig Vloeistof kan de elektronica van het product onherstel-
baar beschadigen!

Water dringt in de behuizing van het product en kan 
kortsluiting in de elektronica veroorzaken.

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

 X Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

 X Maak het product uitsluitend met een droge of licht vochtige doek 
schoon.
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Technische specificaties

Omvormerprincipe dynamisch

Frequentiebereik 40 … 18.000 Hz

Richtkarakteristiek Supernier

Vrije veld overdrachtsfactor (1 kHz) 2,2 mV/Pa

Nom. impedantie (bij 1 kHz) 350 Ω

Min. afsluitimpedantie 1 kΩ

Stekker XLR-3

Afmetingen 55 mm x 34 mm x 134 mm

Gewicht 140 g

Het pool- en frequentiediagram C staat op de omslag.

Aansluitbezetting
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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)

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

CE-overeenstemming

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

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