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Veťmi m<r potešilo, že m6žem oiestovqť mikroíón Sennheiser, pretože túto
znqčku móm ród c ich vynikojúce dyncrmické mikroíóny v štúdiupoužívcrm
ěosto. Poďme scr cle pozrieť nq Sennheiser e9l4.
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Vyrobeneiz pocti-

vého t'ažkéhoa predpokladám odolného materiálu, bol píibalený bol aj penor4i filter a držiak

á,

na mikroíón, v leláku som sa dozvedel

kladné technické špecifakácie, že ide o kardi-

oid kondenzátoror^i mikrofón s frekvenčnou
charakteristikou od 20 do 20 000 Hz, Trochu
mi chýba piktogram označenia kardioidu,

vaný, tal§i hi-,íi, nebol som z toho nejak unesený,

ked'som siGimolíakt krásny zmysel pre de.
tail, Začinal som tušiť, kde bude jeho miesto.
skúsilsom ešte bass íiltre, ale tam sa mizačali
aj

troch strácať z akusiickej gitary íarby. Prekvapenie Však nastalo po kombináciis Vel'komembráno\,ym mikrofónom, Tam Sennheiser plnil

predsa človek ktory, hlavne pri live produkcii,

presne úlohU snimania jemných detailov, Pre
nahravanie akusticke, 9itary leda odporJčam

tento mikrofón nepozná, bytúto informáciu

použiť e914 skór ako doplnkovy, Test preuká-

cel

kom ocenil, Pozn, red,: Graí je dostupný on-

zal, žeVelmicitlivéboloaj nasmerovanie mikío-

line, Na mlkrofóne sú umleslnené dva otočné
prepinaČe, prvr' slúžiako Db pad (0il-10l-20

fónu a už malé zmeny polohy§pósobili

rozdiel,

cich odložiť, ale najváčšie prekvapenie ma čakalo pri umiestneni nad hi-hat - zVUk bol perfektný, hoto\^i pre postprodukciu, detai|ný, dokonca hi-hat činel nízkei kvality znel proíi a to je
pri e9,14 lopVlastnosť| Nahrával som bez pou/itiaíiltrov(flat Eo)a naozaj nebolo treba ani ore,

závať basy, Myslim že som konečne našiel
hi-hat a drum room mikrofón pre moje štúdio
ato som toho skúsil nespočetné množ§tvo, My-

párvchto mikrofónov, lebo
som presvedčený o ich skvelom B/užiti pre stereo snlŤanie možloa akuslického gíand p dnd,
slim že siobďaíám

ani nie takv kvalite. ako skór farbe zýuku,

Db), druhý ako Bass íilter s Vol'bou F|atlRol|

Moje tušenie iného pouzitia mikrofónu som

bolizákladné informácie, Nai
dóležitejšie bude, ako mikroíón fungUie, lebo
nie je celkom z kategórie lacných (ikeďnie ne-

si overil pri nahrávanisady bicich nástrojov, Zá-

dispozicii pár vchto

pň nahráVani dychor^ich nástrojov, perkusii, ale

dostupných) mikroíónoV, takže UVidime,
Prvy test- akustická gitara, Skúsilsom na-

mikrofónov, takže som nemohol lyskúšaťste-

sa

súpravu hore na stred, Zvuk bol super, znie to

aj Vokalowch zborov, Mlkrofón Sennheiser
e914 preto vrele odporúčam a určite ho \yskúújteaj W,
petel Dobíík studio

otflcut

off, To by

hrat akustikú len našou e914-kou a musim

pňznať, že aj ked' zvuk bo| poíiadne nabaso-

merne som pritom použil činely a hlavné hi-hat
nžkej kvality. Nemal som

k

reo over head, tak som zavesil mic nad biciu
tak že čIovek má chuť ostatné mikrofóny z

l:,oi

b!

Na základe skúsenostis mno^tvom iných
štúdiolychmikroíónov predpokladám, že e914
bude pre jeho zmysel pre detail užitočnýtiež

e914

Ma Iomem brá nový kondenzátorový m i krofón

WWW.sennheiser.sk

