
HPH-MT8

Type: gesloten hoofdtelefoon, circumaural

Kabel: 3 m. (recht) en 1,2 m (krulkabel), 3,5 mm / 

6,3 mm-jack, verwisselbaar

Driver: 45 mm

Impedantie: 37 ohm

Gevoeligheid: 102 dB/mW

Gewicht: 350 g

Uitvoering: zwart

Prijs: ¤ 199,-

Distributeur: Yamaha Music Central Europe  

(www.yamaha.nl)

HPH-MT5Type: gesloten hoofdtelefoon, circumaural

Kabel: 3 m., 3,5 mm / 6,3 mm-jack,  
verwisselbaarDriver: 40 mmImpedantie: 51 ohmGevoeligheid: 100 dB/mW

Gewicht: 245 gUitvoering: zwart of wit
Prijs: ¤ 93,-

hebt. De geluidsweergave van de MT8 is net 
iets verfijnder en rustiger en is wat dat 
betreft het te preferen model. Dat maakt de 
MT5 echter niet minder interessant, met 
name vanwege de prijs. 
 
VEEL BETER De vergelijking die Yamaha trekt 
tussen deze hoofdtelefoons en een monitor, 
lijkt raar. Op het gebied van klank gaat hij in 
elk geval mank. Beide hoofdtelefoons klin-
ken namelijk veel beter dan een NS-10. De 
klankbalans is goed, de weergave eerlijk en 
stevig en ze leveren een goede dynamiek. 
Maar net als de NS-10 is de MT-serie degelijk 
en betrouwbaar en weet je precies wat je 
eraan hebt. In die zin snijdt de vergelijking 
dus zeker hout. De MT8 is de betere van de 
twee (maar ook honderd euro duurder) en in 
mijn optiek het te prefereren model. Dit zijn 
prima hoofdtelefoons voor in de studio, 
maar dan wel in de opnameruimte. In de 
regiekamer zou ik een hoofdtelefoon nemen 
die meer detail en sprankeling in het top-
hoog heeft. 

bekleed met kunstleer en uiteraard is de 
draagband volledig verstelbaar. Ik heb niet 
echt een klein hoofd maar toch kan ik bij de 
MT8 de kleinste stand gebruiken. Dat is wel 
iets om rekening mee te houden als je sche-
delmaat bescheiden is. Even goed passen dus. 
Bij de MT5 is het instelbereik van de hoofd-
beugel veel groter en is dit ‘probleem’ niet 
aanwezig. 

WARME OREN De aansluitkabel wordt bij 
beide modellen via een vergrendelbare 2,5 
mm mini-jack verbonden met de linkeroor-
schelp. Bij een kabelbreuk kun je de kabel 
dus eenvoudig vervangen. De MT8 wordt 
geleverd met zowel een recht als een krul-
snoer. Nieuw ten opzichte van de MT7 is dat 
de oorschelpen bij de MT5 en MT8 naar bin-
nen geklapt kunnen worden. Dat is niet 
alleen erg makkelijk tijdens het vervoer, het 

Yamaha presenteert de MT-serie als ‘de NS-10 onder de hoofdtelefoons’. Wat brengt Yamaha 
ertoe deze legendarische studiomonitor te vergelijken met een nieuwe serie hoofdtelefoons?

De NS-10 is misschien wel één van de meest 
roemruchte studiomonitors uit de opnamege-
schiedenis. Nog steeds is deze uit 1978 
afkomstige monitor, die eigenlijk was ont-
worpen als huiskamerluidspreker, in veel 
(top)studio’s te vinden. Over de NS-10 is ont-
zettend veel gezegd en geschreven en de 
meningen lopen ver uiteen. Klankmatig is er 
veel op de NS-10 aan te merken, maar deson-
danks is het nog steeds een populaire moni-
tor en voor velen een belangrijke referentie. 
Vanwege de lichte nadruk in het middenge-
bied geldt voor velen: klinkt het goed op een 
NS-10, dan klinkt het overal goed. Yamaha 
heeft de NS-10 mede daarom jarenlang in 
productie gehouden en ook opvolgers met 
vergelijkbare eigenschappen geïntroduceerd, 
zoals de HS-serie. Volgens Yamaha is de 
MT-serie de NS-10 onder de hoofdtelefoons. 
De MT7 was al even op de markt en de lijn is 

nu uitgebreid met de goedkopere MT5 en de 
duurdere MT8.

SCHEDELMAAT Een hoofdtelefoon in de tradi-
tie van de NS-10 monitor, dat is best een uit-
daging. Je kunt je zelfs afvragen of dat wel 
zinvol is omdat de NS-10 klankmatig abso-
luut zijn beperkingen heeft. Tegelijkertijd is 
de NS-10 ook - om een cliché te gebruiken 
dat hier op zijn plek is - een ultiem werk-
paard. Als dat het uitgangspunt van de 
MT-serie is, dan is er wel iets voor deze bena-
dering te zeggen. De opbouw van de MT5 en 
MT8 is identiek. Het zijn allebei gesloten 
hoofdtelefoons waarvan de ovale oorschel-
pen volledig over de oren vallen (‘circumau-
ral’ noemt men dat). Voordeel van een geslo-
ten hoofdtelefoon is dat hij weinig geluid 
lekt. Dat maakt dit type erg geschikt voor 
een opnameruimte. De oorschelpen zijn 

YAMAHA HPH-MT5 EN  HPH-MT8

is vooral een handige feature als je maar één 
schelp wilt gebruiken (zangers, dj’s, blazers, 
et cetera). Met de constructie van de MT5 en 
MT8 klap je één oorschelp naar boven en 
blijft de hoofdtelefoon toch comfortabel op 
je hoofd zitten. Beide modellen sluiten goed 
af en lekken dus echt nauwelijks geluid. Bij 
langdurig gebruik kunnen de oorschelpen 
wel voor warme oren zorgen.
In mechanisch opzicht is de MT8 duidelijk 
superieur. Gezien de prijs (het dubbele van de 
MT5) is dat niet zo vreemd. De draagbeugel 
van de MT8 is zwaarder uitgevoerd en de 
beugels naar de oorschelpen zijn van metaal 
in plaats van plastic. Dat maakt de MT8 iets 
zwaarder, maar vooral veel steviger. Het 
totaalgewicht is nog steeds comfortabel. De 
in potentie mechanisch zwakste punten van 
de MT5 zijn de kabeltjes tussen de draagband 
en de oorschelpen. Die zijn bij de MT8 netjes 
weggewerkt in de oorschelpbeugels, maar bij 
de MT5 niet. Deze zouden dus makkelijk 
ergens achter kunnen blijven steken en losge-
trokken kunnen worden. Ondanks zijn minder 

stevige uitvoering is de MT5, net als de MT8, 
gebouwd voor dagelijks gebruik in de opna-
mestudio, de repetitieruimte of voor on-the-
road en dit lijkt hij prima aan te kunnen.

KRACHTIG De vergelijking die Yamaha maakt 
met de NS-10 gaat wat klank betreft in elk 
geval (gelukkig) niet op. De weergave van de 
MT5 en de MT8 is veel beter en heeft zeker 
geen nadruk in de middenfrequenties. De 
klankbalans is prima en neutraal met een 
lichte nadruk op het diepe laag. In het top-
hoog mis ik wel wat sprankeling. Dat laatste 
zorgt ervoor dat het geluid heel compact 
klinkt en ruimte en lucht mist. In dynamisch 
opzicht is de weergave echter weer heel 
krachtig en degelijk. 
Om, net als bij de NS-10, te zeggen: ‘Klinkt 
het goed op een MT5/8, dan klinkt het overal 
goed’, gaat iets te ver. Feit is wel dat dit 
hoofdtelefoons zijn waar je erg goed mee 
kunt werken. Zowel de MT5 als de MT8 
levert een stevig en krachtig geluid en dat is 
precies wat je in een opnamestudio nodig 

Geluidstechnicus MARNIX BOSMAN (47) is een audio-
man in hart en nieren. Door zijn achtergrond als 
elektronicaontwerper weet hij hoe audioapparatuur 
en software in elkaar zit en wat goed kan klinken. 
Als geluidstechnicus werkt hij freelance zowel in de 
studio als in zalen en zowel voor radio als televisie.
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