
De MV5C microfoon voor thuiskantoren verbetert de kwaliteit van spraakaudio voor videoconferenties 
met eenvoudige configuratie. Met de meegeleverde kabels wordt hij direct via USB aangesloten op 
een MAC of pc, zodat de gebruiker kan luisteren via de ingebouwde speaker van de computer, een 
externe luidspreker of een koptelefoonuitgang. 

GELUID VAN STUDIOKWALITEIT
IN JE THUISKANTOOR

MV5C MICROFOON VOOR THUISKANTOREN



Geluid van studiokwaliteit voor thuiskantoren.

Dankzij de verbeterde audiokwaliteit kunnen gebruikers spreken 
met het vertrouwen dat hun stem duidelijk gehoord wordt tijdens 
virtuele verkoopverhalen, vertoningen en voorstellen.

Richtmicrofoonkop voor betere isolatie van stemmen en 
minimale galm in de ruimte.

Diverse audio-modi beschikbaar voor ‘instellen en klaar’-
applicaties

Spraakverbeteringsmodus: Door het verhoogde uitgangsniveau 
worden ongewenste achtergrondgeluiden verminderd, om de 
stem beter te isoleren bij audio- of videogesprekken.  

Geen koptelefoon nodig

Zo kan de gebruiker de koptelefoon even afzetten en luisteren 
via de ingebouwde speaker van de computer of een externe 
luidspreker.

Klaar voor conferenties met Mac en Windows 

Vereenvoudigde installatie direct uit de doos.

USB-compatibel: geleverd met USB-A- en USB-C-kabels.

Volledig verstelbare, afneembare standaard meegeleverd

Kantel de MV5C om in elke houding goed te klinken.

De klassieke stijl van het design past in luxueuze thuiskantoren

Alle informatie en specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.
www.shure.com
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Monteer 
de microfoonstandaard

Optioneel: Sluit
de koptelefoon

op je laptop aan

3

1

Sluit de microfoon via USB 
op je computer aan

2

Gemakkelijk het volume aanpassen, 
wisselen tussen modi en monitor-
opties aanpassen op de MV5C.

De instellingen zijn te zien op 
het geïntegreerde LED-paneel 
boven op de microfoon. Met 
de standaardinstelling van de 
MV5C kan de gebruiker luisteren 
via de ingebouwde speakers of 
de koptelefoonuitgang van een 
computer. De afspeelmodus kan zo 
worden geactiveerd dat hij het geluid 
direct via de koptelefooningang 
weergeeft.

Microfoon dempen

Modus wisselen

USB

Koptelefoon

Volumeregeling koptelefoon

Monitoring via de koptelefoon

Ingeschakeld
Hoor weergave 
zonder je eigen stem
Uitgeschakeld

Spraakmodus
Ingeschakeld

Uitgeschakeld

USB-aansluiting
Verbinding

Geen verbinding 

Microfoon gedempt

Klik om de spraakmodus in/uit te 
schakelen.

Houd ingedrukt om weergave zonder 
stem te horen.


