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Seja ouvido  

O novo microfone MKE 200 aperfeiçoa o audio de câmeras e dispositivos portáteis. 

 

Wedemark, 1 de Setembro, 2020 – A Sennheiser adiciona o novo MKE 200 para o portfólio 

de microfones para audio e video. O mini-microfone foi desenhado para uso fácil com 

câmeras DSLR e mirrorless, bem como dispositivos portáteis, onde garante áudio claro e 

limpo e adiciona um toque profissional para   vídeos.  

 

“Com o MKE 200, estamos oferecendo o primeiro passo para dar um upgrade no seu som.” 

Segundo Tobias Von Allwörden, Head de Portfolio – Audio para Video na Sennheiser. “Um 

audio aperfeiçoado aumenta significativamente a qualidade do video. O MKE 200 permite isso, 

com um design que minimiza ruídos de manejo e de vento. É só acoplar ele no shoe mount, 

selecionar o cabo apropriado para o seu dispositivo e está pronto para uso.” 
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Audio direcional e limpo 

O MKE 200 possui um design direcional, que captura o som desejado enquanto rejeita ruídos 

de fundo indesejados. Para minimizar qualquer ruído estrutural, o microfone vem com um 

shock-mount interno que desacopla acusticamente a capsula da estrutura. Para proteger do 

ruído do vento, os engenheiros da Sennheiser desenharam o MKE 200 com uma camada de 

malha protetora dentro da estrutura. Essa proteção é aperfeiçoada quando utilizada em 

conjunto com o windshield peludo em áreas externas.  

 

 

 

Um companheiro compacto 

O MKE 200 possui um design compacto e discreto, com um acabamento estiloso graças ao 

shock-mount e a windscreen integrados na estrutura interna, além da operação livre de 

baterias e um design ultra-leve, que permitem uma performance com gimbal otimizada.  

 

 

O MKE 200 atualiza o som de cameras 
e dispositivos móveis, como celulares e 
tablets. 
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O MKE 200 vem com um windshield peludo, dois cabos conectores para câmeras DSLR e 

Mirrorless (cabo TRS de 3.5 mm) e dispositivos portáteis (cabo TRRS de 3.5 mm) mais uma 

bag para armazenamento e transporte.  

 

 

Os acessórios que 
acompanham o MKE 
200 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Princípio transdutor Condensador pré-polarizado 

Resposta de frequência 40 a 20,000 Hz 

Padrão de captação Super-cardióide 

Sensisibilidade a 1 kHz -33 dB V/Pa 

Max. SPL a 1 kHz 120 dB SPL 

Nivel de ruído 
equivalente 

20 dB SPL (A) 

Energia de plugin 
necessária 

2 – 10 V 

Conectores 3.5 mm locking jack (TRS e TRRS) 

Dimensões 69 x 60 x 39 mm 

Peso 48 g 

 

 

 

 

 

 

 



PRESS RELEASE 
4/4 

Sobre a Sennheiser 
Fundada em 1945, a Sennheiser está comemorando seu 75º aniversário este ano. Moldar o 
futuro do áudio e criar experiências sonoras exclusivas para os clientes é o objetivo que une 
funcionários e parceiros da Sennheiser em todo o mundo. A empresa familiar independente, 
em sua terceira geração liderada por Dr. Andreas Sennheiser e Daniel Sennheiser, é hoje um 
dos principais fabricantes mundiais de fones de ouvido, microfones e sistemas de transmissão 
wireless. Sejam os nossos consumidores artistas, DJs, pilotos, cientistas, técnicos de som ou 
exigentes amantes da música, o nome da Sennheiser é para eles um sinônimo de produtos de 
qualidade sonora de ponta e prazer auditivo sem distorção alguma. Em 2019, o Grupo 
Sennheiser gerou faturamento total de 756,7 milhões de euros.  
www.sennheiser.com.br 
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