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SHURE MV88
CONDENSATORMICROFOON
WAT IS HET? De MV88 is een microfoon die je rechtstreeks op de 
lightning-connector van je iPhone of iPad zet. In feite zijn het 
twee condensatormicrofoons in een mid-side-opstelling: 1x cardio-
ide en 1x figure-of-eight. De MV88 is kantelbaar én je kunt de 
hem op twee manieren op de lightning-connector zetten; je kunt 
dus letterlijk alle kanten op.

VOOR WIE? Voor iedereen die audio- (of video!) opnames wil 
maken met iPhone of iPad en een betere geluidskwaliteit wil dan 
de ingebouwde microfoon biedt.

WAT KUN JE ERMEE? Opnemen in stereo en mono. Door de mid-
side-opstelling heb je veel mogelijkheden met betrekking tot de 
richtingskarakteristiek: stereo met een instelbare opnamehoek, 
mono met een niervormig opnamegebied, figure-of-eight en pure 
mid-side. Je hebt erg veel opties om achteraf in je computer met 
je opname te experimenteren en het stereobeeld te beïnvloeden. 
Alle instellingen en opnames maak je met de bijbehorende app 
ShurePlus MOTIV.

PLUSPUNTEN Het geheel maakt een buitengewoon solide en luxu-
euze indruk, de app werkt bijzonder goed en door de ruime 
mogelijkheden is het een erg aantrekkelijk product. Laten we 
hopen dat Apple nog een tijdje doorgaat met iOS-apparaten 
maken met een lightning-connector. Gezien de kwaliteit is de prijs 
absoluut verantwoord.

MINPUNTEN Ik gebruikte hem met een iPhone 5S en in dat geval 
wordt de hoofdtelefoonuitgang door de MV88 afgeschermd; niet 
handig.

WAT KOST HET? € 159,-

Importeur: Shure Distribution Netherlands (www.shure.com)

tekst: Gerard van Dongeren

STEINBERG 
UR22 MKII
WAT IS HET? Een eenvoudige usb-audio interface met twee gecom-

bineerde mic/line-ingangen (met elk een gain), twee uitgangen en 

MIDI in/uit. Eén ingang beschikt over een Hi-Z-knop om recht-

streeks gitaar of bas op te nemen zonder signaalverlies. De voe-

ding krijgt hij via de usb-aansluiting.

VOOR WIE? De UR22 MKII is bedoeld voor de homestudio waarin je 

gewoonlijk toch niet meer dan twee livesporen tegelijk opneemt 

en graag met MIDI-instrumenten werkt.

WAT KUN JE ERMEE? Opnemen op een maximale resolutie van 24 

bit / 192 kHz. De UR22 MKII is door zijn compacte en robuuste 

metalen behuizing ook geschikt voor het maken van opnames op 

je laptop of iPad (!) onderweg of in de oefenruimte. 

PLUSPUNTEN Zoals gezegd is de UR22 MKII stevig en compact. De 

ingebouwde Yamaha D-PRE microfoonvoorversterkers hebben een 

zeer prettig geluidskarakter: helder en fris, met een haast ‘zijden’ 

randje. Dat hij over MIDI beschikt en over een mix-functie waar-

mee je je directe signaal kunt mengen/vergelijken met het signaal 

dat via je opnamesoftware loopt, komt heel goed van pas tijdens 

het opnemen. Je hoort meteen hoeveel latency er is en bepaalt 

met één knop de verhouding tussen je partijen. Voor de beginners 

onder ons wordt hij geleverd met Cubase AI-opnamesoftware voor 

computers en Cubasis LE voor iPad.

MINPUNTEN Geen. Een tweekanaals usb-audio interface is natuur-

ijk beperkt, maar als dat is wat je nodig hebt, dan is er in deze 

prijsklasse (waarin de concurrentie groot is) eigenlijk geen betere 

te vinden. Het prettige klankkarakter en de gebruiksvriendelijk-

heid van de UR22 MKII, maken deze praktisch perfect.

WAT KOST HET? € 135,-

Importeur: Steinberg Media Technologies (www.steinberg.net)
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