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MV5C   
Microfoon voor thuiskantoor

Algemene beschrijving
De Shure MV5C-microfoon wordt rechtstreeks op een computer aangesloten via een USB-aansluiting. De MV5C is ideaal voor 
conferentietoepassingen en beschikt over een vooraf ingestelde spraakmodus voor een heldere spraakweergave.

Kenmerken
Handig, compact ontwerp: gestroomlijnde en duurzame microfoon kan op de meegeleverde MV5C-desktopstandaard of 
op elke andere standaard met een schroefadapter van 1/4" worden gemonteerd.
Plug and Play: de MV5C wordt automatisch het actieve audio-ingangsapparaat wanneer deze op een computer wordt 
aangesloten. De audio-uitgang blijft de computerluidsprekers of de hoofdtelefoonuitgang.
Voorinstelmodi: beperk de installatietijd tot een minimum dankzij vooraf ingestelde DSP-modus die ontworpen is om uw 
versterking, niveauregeling en compressie aan te passen voor spraaktoepassingen.

Quick Setup
Sluit de microfoon op je computer aan. Gebruik de gepaste kabel (USB-A of USB-C).

De middelste groene status-led duidt op een succesvolle verbinding.

Bevestig dat de MV5C het geselecteerde audioapparaat is.

De meeste computers nemen de MV5C automatisch waar en wijzen deze toe als het primaire audioapparaat. Als uw 
computerinstellingen standaard een ander apparaat gebruiken, open dan het onderdeel Geluid van het Configuratie
scherm en selecteer de MV5C.

Opmerking: De eerste keer dat u verbinding maakt met de MV5C blijft de audiouitgang gelijk aan de vooraf geselecteerde uitgang. Dit betekent dat 
de microfoon een ingang is voor audio, maar geen uitgang. De speakers of hoofdtelefoon van de computer blijft de audiouitgang.

Houd de knop MODUS ingedrukt terwijl u de MV5C aansluit om de MV5C-hoofdtelefoonuitgang in te schakelen.

De MV5C hoofdtelefoonuitgang is niet ingeschakeld om ervoor te zorgen dat uw audio niet wordt onderbroken. U kunt 
echter de knop MODUS ingedrukt houden terwijl u de MV5C aansluit om de MV5Choofdtelefoonuitgang in te schake
len. De LED van de hoofdtelefoon wordt groen om aan te geven dat de hoofdtelefoonuitgang actief is.

Druk op de knop MODUS om de spraakmodus in en uit te schakelen.

De spraakmodus is een versterkings-, compressie- en EQ-voorinstelling die is ontworpen om de toon en helderheid 
van spraak te optimaliseren. De groene led voor het spraakpictogram geeft aan dat de spraakmodus is ingeschakeld.

Selecteer in de conferentietoepassing de MV5C als ingangsbron.

Zie de gebruikershandleiding van de software voor informatie over het toewijzen van ingangsbronnen.

Zie het gedeelte ‘Bewakingsopties voor de MV5C’ voor meer informatie.
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Aansluitingen en bedieningselementen

① Modusselectieknop
Druk hierop om de spraakmodus in en uit te schakelen.

② Dempingsknop
Druk hierop om de microfooningang te dempen. Alle leds van de MV5C worden rood wanneer de microfoon is gedempt.

③ Volumeregeling hoofdtelefoon
Past het volume van de hoofdtelefoon aan wanneer de MV5C-hoofdtelefoonuitgang is ingeschakeld.

④ Hoofdtelefoonuitgang
Sluit een hoofdtelefoon met een connector van 3,5 mm (1/8 inch) aan.

⑤ Micro USB-poort
Sluit de MV5C op een computer aan via de toepasselijke kabel (USB-A of USB-C)

⑥ Monitorindicator (led voor hoofdtelefoon)

Led-gedrag Status

Groen De hoofdtelefoonuitgang is ingeschakeld. Directe monitoring is ingeschakeld.

Rood De hoofdtelefoonuitgang is uitgeschakeld. Directe monitoring is uitgeschakeld.

Uit De hoofdtelefoonuitgang is uitgeschakeld.

Opmerking: Bij directe monitoring luistert de microfoon of er audio wordt afgespeeld via de MV5C-hoofdtelefoonuitgang.

⑦ Statusindicator

Led-gedrag Status

Groen Actieve USB-aansluiting
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Led-gedrag Status

Rood (alle 3 de leds) Gedempt

⑧ Spraakmodus
De led-indicator licht op wanneer de spraakmodus is geselecteerd.

Voorinstelmodi
Deze selecteerbare modi voor het afstellen van instellingen voor versterkingsfactor, niveauregeling en dynamica halen de bes
te geluidseigenschappen voor uw spraakopnamebehoeften naar voren.

Modus Toepassing Eigenschappen

Spraa
k

Gebruik voor spraak of 
zang in conferentietoe
passingen

Een combinatie van vooraf ingestelde versterking, compressie en EQ-verwerking 
die de helderheid van uw stemgeluid optimaliseert. Een deesser voor het vermin
deren van sisklanken (het rauwe geluid dat optreed wanneer woorden met een 's' 
worden uitgesproken).

Vlak Geschikt voor elke toe
passing

Een volledig onbewerkt signaal (geen niveauregeling of compressie-instellingen 
toegepast). Voegt flexibiliteit toe bij de verwerking van het geluid na de opname.

Plaatsing
Voor conferentietoepassingen plaatst u de MV5C 30- 46 cm (12-18 inch) van uw gezicht en selecteert u de spraakmodus. Voor 
het beste resultaat plaatst u de microfoon links of rechts van uw toetsenbord met het ronde Shure-logo naar uw mond gericht. 
Zo heeft de microfoon de juiste richting voor een optimale geluidsopname.
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Microfoonniveau afstellen
Het microfoonniveau (versterkingsfactor) hoeft gewoonlijk niet te worden afgesteld bij gebruik van de microfoon met een confe
rentieplatform. Als u echter vervorming hoort of het geluid te zacht is, dient u het microfoonniveau af te stellen in het onderdeel 
Audio of Geluid van het Configuratiescherm van uw computer.

Denk aan het volgende:

Stel het microfoonniveau af voordat het hoofdtelefoonvolume wordt afgeregeld.
Het hoofdtelefoonvolume is niet van invloed op het signaalniveau dat naar de computer wordt gestuurd.

Hoofdtelefoonniveau afstellen
Stel het niveau van de hoofdtelefoonbewaking eenvoudig in met behulp van het MV5Cduimwiel door de MV5Choofdtelefoon
uitgang in te schakelen.

Configuratiescherm openen
Windows

Open het venster Instellingen en selecteer Systeem > Geluid.
Selecteer Shure MV5C als uw ingangsapparaat.
Pas de versterkingsfactor aan met behulp van de schuifregelaar Niveaus.

Mac

Selecteer in Systeemvoorkeuren de optie Geluid.
Selecteer Shure MV5C als uw in- en uitgangsbron.
Gebruik de schuifregelaar Ingangsvolume om de versterkingsfactor aan te passen.

Bewakingsopties voor de MV5C
Luisteren via de computeruitgang
Sluit de MV5C aan op uw computer met behulp van de USB-kabel en luister via de ingebouwde luidsprekers of de 
hoofdtelefoonuitgang van uw computer. Als u naar de audioweergave van de computer luistert, brandt de led van de MV5C 
niet omdat de hoofdtelefoonuitgang is uitgeschakeld.

®
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Luisteren via de hoofdtelefoonuitgang (directe bewaking)
Wanneer de MV5Choofdtelefoonuitgang is ingeschakeld, zorgt de hoofdtelefoonaansluiting voor een gelijke mix van het direc
te microfoonsignaal (uw stem) en de audioweergave van de computer (uw conferentie). Zo kunt u het volume van de hoofdte
lefoon voor beide gemakkelijk aanpassen met één knop, het MV5C-duimwiel.

Houd de knop Mode van de MV5C ingedrukt terwijl u verbinding met uw computer maakt via de USB-kabel. Sluit nu 
een hoofdtelefoon aan op de MV5C-hoofdtelefoonuitgang om de audioweergave te horen. Als u naar audio via de hoofd
telefoonuitgang luistert, brandt de led van de MV5C-hoofdtelefoon groen.

Als u de audio van de hoofdtelefoon wilt uitschakelen, houdt u de knop Mode van de MV5C ingedrukt. De led van de hoofdte
lefoon wordt ambergeel.

Tip: Verhoog het volumeniveau in het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm op de computer voor een sterk geluidssig
naal als de microfoon voor het eerst aansluit op de computer. Regel vervolgens het hoofdtelefoonniveau af voor een comforta
bele bewaking.

MV5 versus MV5C

Probleemoplossing
Probleem Oplossing

De middelste led brandt niet. Controleer of de MV5C goed is aangesloten.

Geluid is te zacht
Controleer de instellingen van het onderdeel Geluid van het Configuratiescherm van de 
computer. Verhoog bij de eerste keer aansluiten van de MV5C op de computer het volu
meniveau van de computer.

Geluid klinkt slecht
Controleer in het onderdeel Geluid in het Configuratiescherm op de computer of de 
MV5C goed is aangesloten en is geselecteerd als uw audioapparaat.

Geluid is vervormd
Gebruik de audiometer om ervoor te zorgen dat volumepieken binnen het streefbereik 
vallen. Als het niveau de piek van de ingangsmeter bereikt, draai de versterkingsfactor 
dan omlaag.
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Probleem Oplossing

Apparaat werkt niet met USB-
hub.

De MV5C heeft per poort 250 mA nodig. Controleer documentatie van de USB-hub voor 
de specificatie van stroom/poort.

Algemene probleemoplos
sing

Sluit de toepassing en start deze opnieuw.
Start de computer opnieuw op.

Opmerking: Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum als problemen blijven aanhouden.

Systeemvereisten en compatibiliteit

Windows
Windows 7 en hoger
Minimaal RAM = 64 MB
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 en hoger
Minimaal RAM = 64 MB
USB 2.0

Productgegevens
DSP-modi (voorinstellingen)

Spraak/vlak

Type capsule
Elektreetcondensator (16 mm)

Polair patroon
Unidirectioneel (cardioïde)

Bitdiepte
16-bit/24-bit

Bemonsteringssnelheid
48 kHz

Frequentieweergave
20 Hz tot 20.000 Hz

Instelbaar versterkingsbereik
0 tot +36 dB
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Gevoeligheid
–40 dBFS/Pa bij 1 kHz [1] [2]

Maximum-SPL
130 dB SPL [2]

Hoofdtelefoonuitgang
3,5 mm (1/8 inch)

Voedingsvereisten
Gevoed via USB-connector

Dempingsschakelaarverzwakking
Ja

Montagestandaard
Inbegrepen

Adapter voor standaard
Schroefdraad 1/4 inch 20 (standaard driepootvoet)

Behuizing
PC/ABS

Nettogewicht
Zonder montagestandaard 0,09 kg (3,17 oz)

Met montagestandaard 0,16 kg (5,64 oz)

Afmetingen
66 x 67 x 65 mm H x B x D

Afmetingen inclusief standaard
89 x 142 x 97 mm H x B x D

Kabel
1 m USB-A-kabel/1 m USB-C-kabel

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] Bij minimale versterkingsfactor, vlakke modus
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Polar Pattern

Frequency Response

Accessoires
Bijgeleverde accessoires

MV5-desktopstandaard AMV5-DS

USBkabel van 1 m AMV-USB

1 m USB-C cable 95C38076

Certificering
Informatie voor de gebruiker
Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van 
de FCC-regelgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur 
niet volgens de instructiehandleiding van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze storing veroorzaken met radio- 
en televisieontvangst.

Kennisgeving: De Industry Canada-regelgeving vereist dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd 
door Shure Incorporated uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.
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Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze ap
paratuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in 
overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie 
dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio of televi
sieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker ge
adviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan ver
oorzaken.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen 
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

CE-certificering:
Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten 
van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: htt
ps://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Afdeling: Wereldwijde conformiteit
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

Het label ‘Made for Apple’ betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op Appleproducten 
die op het label zijn vermeld en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Ap
ple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, iPad, iPhone, iPod en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. tvOS is 
een handelsmerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Mac en Lightning  zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
®
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