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Porównując dane techniczne mikrofo-
nów MXL2001 i MXL2006 można dojść
do wniosku, że jedyną różnicą między
nimi jest o 2dB niższy poziom szumów

własnych tego ostatniego. Różnic jest
jednak więcej – począwszy od kształtu
i koloru korpusu, na elektronice skoń-
czywszy. Wprawdzie MXL2006, podob-
nie jak jego poprzednik, wyposażony
jest we wzmacniacz z tranzystorem FET,
ale na wyjściu MXL2001 znajdował się
transformator symetryzujący, którego
nie ma w MXL2006; zamiast niego
zastosowano symetryczny układ wyj-
ściowy zrealizowany na dwóch tranzy-
storach. W obu mikrofonach użyta
została taka sama, 1-calowa kapsuła
o charakterystyce nerkowej.

All inclusive
Mikrofon dostarczany jest wraz

z przeciętnej urody, ale dość skutecz-
nym elastycznym uchwytem i redukto-
rem gwintu. Jak zawsze w przypadku
tego typu uchwytów warto rozkręcić
przegub ustalający kąt pochylenia
mikrofonu i dodać jedną podkładkę
sprężystą, która zdecydowanie usztyw-
ni tenże przegub i sprawi, że mikrofon
nie będzie nagle „opadał” w najważniej-
szym momencie sesji. Całość zapakowa-

na jest w typową dla MXL, plastiko-
wą walizeczkę wyłożoną wewnątrz

warstwą gąbki.

2006 vs 990
MXL2006 Mogami jest

jednym z najtańszych
mikrofonów z membraną

jednocalową. Ponieważ różnica
w cenie między nim a „klasycz-

nym” modelem MXL990 wyposażo-
nym w membranę 3/4” wynosi tylko
90 zł, zastanówmy się, który mikrofon
lepiej sprawdzi się w warunkach domo-
wego studia nagrań.

Pierwszą rzeczą na jaką zwrócimy
uwagę w bezpośrednim porównaniu
jest cieplejsze brzmienie modelu 2006.
Jest to wynikiem większej średnicy
membrany, co bezpośrednio przekłada
się na lepsze przetwarzanie częstotliwo-
ści z zakresu niskiego środka i lepsze
odwzorowanie basu. MXL990 jest bar-
dziej konturowy, ma ową charaktery-
styczną szpilkę w górnym zakresie
środka pasma i w miksie nie jest już tak
bliski jak MXL2006. W zastosowaniach

wokalnych i do głosów lektorskich
MXL2006 wypadnie więc lepiej niż
990-tka.

Nieco inaczej rzecz się przedstawia
przy rejestracji instrumentów. Szerokie,
pełne pasmo MXL2006 w tym wypadku
nie zawsze jest atutem. Czasem lepiej
jest nagrać instrument węższym
pasmem, dzięki czemu precyzyjnie osa-
dzimy go w miksie. Przykład takiego
stanu rzeczy prezentujemy na naszej
płycie. Choć MXL2006 potrafi ładnie
odwzorować brzmienie mocno przeste-
rowanego wzmacniacza gitarowego, to
jednak nagrany z jego pomocą sygnał
jest jakby nieco ociężały, nie tak spręży-
sty jak w przypadku MXL990.

Trudno jest więc stwierdzić jedno-
znacznie, który z tych dwóch mikrofo-
nów jest lepszy. Każdy z nich sprawdzi
się inaczej w różnych warunkach i to
realizator musi podjąć decyzję o użyciu
optymalnego narzędzia. Ideałem byłoby
mieć obydwa mikrofony, co biorąc pod
uwagę ich cenę nie jest wcale takie nie-
realne.

Uwagi praktyczne
MXL2006 oferuje kardioidalną cha-

rakterystykę kierunkową co oznacza, że
jest bardziej czuły na dźwięki docierają-
ce do niego z przodu i nieco z boku, niż
na dźwięki docierające z tyłu. Jeśli więc
korzystamy z mikrofonu w warunkach
domowego studia, z pracującym w tym
samym pomieszczeniu komputerem,
starajmy się ustawić mikrofon tak, by
największe źródło zakłóceń (czyli kom-
puter) znajdowało się dokładnie z tyłu
mikrofonu.

Ponieważ mikrofony pojemnościowe
są bardzo czułe na wilgoć i zmienne
warunki atmosferyczne (a mikrofony
budżetowe w szczególności) warto
pamiętać o tym, by przechowywać je
w suchym pomieszczeniu, a do walizki
z mikrofonem włożyć jeden lub dwa
woreczki pochłaniające wilgoć. Jeśli
transportujemy mikrofon z miejsca na
miejsce to przed rozpoczęciem nagrań
trzeba dać mu godzinę-dwie na aklima-
tyzację w nowych warunkach tempera-
turowych. Jeśli szybko przeniesiemy
mikrofon z chłodnego do ciepłego

EEssttrraaddaa  ii  SSttuuddiioo  ••  cczzeerrwwiieecc  2200005538

Dane techniczne
Typ: mikrofon pojemnościowy z mem-

braną o średnicy 25 milimetrów.

Pasmo przenoszenia: 30Hz-20kHz.

Charakterystyka: nerkowa.

Czułość: 18mV/Pa.

Impedancja: 150Ω.

Równoważnik szumów własnych:

16dB (A-ważone IEC 268-4).

Maks. SPL: 130dB (dla 0,5% THD).

Zasilanie: fantom +48V (±4V),

<3mA.

Wymiary: 50×190mm.

Waga: 470 g.

Cena:
569 zł

Dostarczył
Audiostacja, Warszawa,

tel. (022) 616-13-86

www.audiostacja.pl
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pomieszczenia wówczas może okazać
się, że generuje on szum o charakterze
wybuchowym. Pamiętajmy, że tanie mi-
krofony budowane są z wykorzystaniem
niedrogich podzespołów elektronicz-
nych, które pod wpływem temperatury
i wilgoci mogą w znacznym stopniu
zmieniać swe parametry, a nawet wła-
ściwości fizyczne. Przechowywanie i ko-
rzystanie z mikrofonów w ciepłym i su-
chym otoczeniu jest więc dość istotne.

Podsumowanie
MXL zdążył już wyrobić sobie dobrą

markę wśród właścicieli domowych i pro-
jektowych studiów nagrań. Mikrofony tej
firmy wykonane są dość solidnie i mają
nienajgorszą powtarzalność. Jeszcze nie
wiadomo, jak będzie ona wyglądała na
przestrzeni lat, ale myślę, że niska cena
tych mikrofonów w znacznym stopniu
rekompensuje ową niepewność.

Na rynku MXL2006 musi się zmie-
rzyć m.in. z takimi mikrofonami jak
Behringer B-1 (ma filtr dolnozaporowy,
tłumik 10dB i gąbkowy filtr przeciw-
podmuchowy), M-Audio Nova (mem-
brana o średnicy 1,1 cala, ale bez
uchwytu elastycznego), Studio Project
(w niektórych sklepach można kupić

razem z opcjonalnym uchwytem ela-
stycznym w cenie) i T-Bone SC-450
(wyposażony w filtr dolnozaporowy
i tłumik). Na dobrą sprawę są to pro-
dukty porównywalne jeśli chodzi
o jakość dźwięku i wykonanie, dlatego

o wyborze często będą decydować takie
czynniki jak zaufanie do marki, możli-
wość dokonania szybkiego zakupu czy
tzw. pierwsze wrażenie. To ostatnie
w przypadku MXL2006 jest bardzo
pozytywne.    EiiS
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Wnioski z testów
+ pełne, wyrównane

brzmienie
+ uchwyt elastyczny w ze-

stawie
+ atrakcyjny wygląd (ale to

rzecz gustu)

– przeciętna jakość
uchwytu

Mikrofony MXL2006
i MXL990 podczas nagrywa-
nia prezentacji, którą może-
cie usłyszeć na naszej płycie.


