
Het geluid op een Apple
een presentatie van Jan de Bloois



Wat zit er in mijn Mac?







Er is dus géén microfoon ingang!!!



Audio in- en uitgangen



Als er wél een lijn-ingang is:

Xenyx 802 mixer 
netvoeding, €62



Géén lijn-ingang? Dan USB

Dit is het oude model van de iMic 
van de firma Griffin



Géén lijn-ingang? Dan USB

Dit is het nieuwe model van de iMic 
van de firma Griffin (€30)



Meerdere ingangen nodig?

De Xenyx 302 USB 
van Behringer (€55)



Nóg meer ingangen nodig?

De Xenyx 802 USB 
van Behringer (€82)



De Xenyx 802 USB 
van Behringer (€82)



Een andere optie is: een USB microfoon.

Devine USB100 - € 39

Devine PRO-USB1 - € 65

Samson C01U - € 76



Wat is de beste USB microfoon?

Op onderstaande website vond ik een test: 

http://www.toptenreviews.com/computers/peripherals/
best-usb-microphones/

http://www.toptenreviews.com/computers/peripherals/best-usb-microphones/


Wat is de beste USB microfoon?
De Top 3 uit deze test:

Dit maakt mij nieuwsgierig naar No. 3!



Wat is de beste USB microfoon?

#3 uit de test



Nog een optie is: een combinatie van USB 
microfoon en draagbare recorder

Zoom H1 - € 109

Neemt op op een SD kaartje 
als .wav of .mp3 bestand

Thuis als USB microfoon te gebruiken



Nog een optie is: een combinatie van USB 
microfoon en draagbare recorder

Zoom H2n - € 164

Neemt op op een SD kaartje 
als .wav of .mp3 bestand

Thuis als USB microfoon te gebruiken



Nog een optie is: een combinatie van USB 
microfoon en draagbare recorder

Zoom H4n - € 219

Neemt op op een SD kaartje 
als .wav of .mp3 bestand

Thuis als USB microfoon te gebruiken



Nog een optie is: een combinatie van USB 
microfoon en draagbare recorder

Zoom H5 - € 299

Neemt op op een SD kaartje 
als .wav of .mp3 bestand

Thuis als USB microfoon te gebruiken



Het weergeven van het geluid
• Dit wordt ook wel ‘monitoring’ genoemd 
• De hiervoor gebruikte luidsprekers noemt men 

daarom ook wel ‘monitors’ 
• Er bestaan monitors mét en zonder 

ingebouwde versterker(s)



De eigen luidsprekers 
van uw computer

• Geluid van een iMac valt niet tegen 
• Geluid van een MacBook (pro) 

ongeschikt voor ‘monitoring’ van je film 
• Een MacMini of een Mac Pro hébben 

helemaal geen luidsprekers



Welke luidsprekers dan?
Laat vooral uw oren beslissen!

Maar lees ook gerust reviews op het internet!

Kijk eens op de website http://
ehomerecordingstudio.com/best-studio-monitors/ 

http://ehomerecordingstudio.com/best-studio-monitors/


Nummer 1 op genoemde website:

KRK RP5 G3 actieve studiomonitor
Prijs: € 149 (per stuk)



Enkele productspecificaties 
	 ▪	 2 weg actieve studiomonitor 
	 ▪	 woofer: 5 inch Aramid Glass Composite woofer 
	 ▪	 tweeter: 1 inch silk dome tweeter 
	 ▪	 frequentierespons: 45 Hz - 35 kHz 
	 ▪	 crossover-frequentie: 2.6 kHz 
	 ▪	 versterker: Class A/B, bi-amped 
	 ▪	 vermogen: 50W 
	 ▪	 versterker tweeter: 20 W 
	 ▪	 versterker woofer: 30 W 
	 ▪	 ingangen ongebalanceerd: RCA 
	 ▪	 ingangen gebalanceerd: 3-pins XLR, 6.35 mm TRS jack 
	 ▪	 stroomvoorziening: 220V-240V (50Hz - 60Hz) 
	 ▪	 constructie behuizing: MDF 
	 ▪	 coating: zwart vinyl 
	 ▪	 baspoort aan de voorzijde 
	 ▪	 auto-standby na 30 minuten 
	 ▪	 afmetingen: 284 (h) x 188 (b) x 246 (d) mm 
	 ▪	 gewicht: 5.9 kg



Monitoring met een 
koptelefoon

Er zijn drie hoofdsoorten te onderscheiden:

in het oor 
op het oor 
over het oor



Monitoring met een 
koptelefoon

In het oor:

+ voordelig (hoewel: de KEF kost €119…) 
+ makkelijk mee te nemen 
-  weinig lage tonen indien niet goed geplaatst 
-  sluit af van je omgeving 
-  hygiëne



Monitoring met een 
koptelefoon

Op het oor:

+ veel keuze 
+ kan zeer goede geluidskwaliteit hebben 
+ sluit je niet totaal af van je omgeving 
+  hygiëne 
-  een heel goede is niet goedkoop



Monitoring met een 
koptelefoon

Over het oor:

+ veel keuze 
+ kan zeer goede geluidskwaliteit hebben 
+ hygiëne 
-  sluit je niet totaal af van je omgeving 
-  een heel goede is niet goedkoop 
-  lang ophebben kan vervelend zijn



Monitoring met een 
koptelefoon

een test is te vinden op:

http://www.pcadvisor.co.uk/test-centre/audio/20-best-
headphones-of-2016-uk-3265130/ 

http://www.pcadvisor.co.uk/test-centre/audio/20-best-headphones-of-2016-uk-3265130/




De top 3 uit deze test



De top 3 uit deze test



De top 3 uit deze test



Bedankt
voor uw aandacht!


