
De H1n maakt deel uit van 
de Handy Recorder-reeks 
van Zoom. Een benaming 

die speelt met de dubbelzinnig-
heid dat deze recorders hand-held 
zijn en uiteraard reuze handig in 
het gebruik; dat klopt allebei als 
een bus. De vorm van de H1n 
lijkt op die van een livemicrofoon, 
het gewicht is bijna zorgwekkend 
laag en de bediening is buiten-
gewoon doordacht.

Het hart van de H1n wordt ge-
vormd door een paartje cardioïde 
condensatormicrofoons in een 
x/y-opstelling. Deze zijn tegen 
stoten en andere onverhoedse 
aanrakingen beschermd door 
middel van futuristisch vorm-
gegeven beugels. Meteen onder 
de microfoons zit de draaiknop 
waarmee je het niveau van de 
microfoons regelt en dat van het 
lijnsignaal wanneer je er een 
externe bron op aansluit. Je hoeft 
dus niet in een of ander menu te 
duiken om het opnamelevel in te 
stellen. Daaronder zit het scherm 
waarin je het opnameniveau kunt 
monitoren en waar je alle 

informatie vindt van je instellin-
gen. Onder het scherm vind je 
vier drukknoppen die weliswaar 
een eigen naam hebben gekregen 
− Audio, Lo Cut, Limiter en Auto 
Level − maar die bij de bediening 
ook fungeren als functietoetsen.

Uren en uren

Opnemen gaat rechtstreeks op 
een micro-sd- of micro-sdhc-
kaart met een maximale capaciteit 
van 32GB. Afhankelijk van het 
bestandsformaat, de samplerate 
en de bitdiepte resulteert dat in 
uren en uren opnametijd. Kies je 
voor 96kHz/24bit, dan resulteert 
dat met de 2GB-kaart die ik 
gebruikte in 58 minuten en 39 
seconden. Kies je voor onverant-
woord lage kwaliteit − bijvoor-
beeld mp3 en dan op 48kbps 
− dan levert die 2GB-kaart meer 
dan 93 uur opnametijd op. De 
H1n wordt overigens geleverd 
zónder micro-sd-kaart, dus het 
bedrag daarvoor komt nog wel 
bovenop de op zich aantrekkelijke 
prijs.

Heb je een Mac, Windows-pc 
of iOS-apparaat, dan kun je de 
H1n via usb ook gebruiken als 
een soort audio-interface of eigen-
lijk als stereo-usb-microfoon met 
een schakelbaar laag-af-filter. 
Doordat hij ook is voorzien van 
een lijningang, een limiter, een 
automatische niveauregeling en 
een hoofdtelefoonuitgang, neigt 
het geheel min of meer toch ook 
naar een audio-interface.

Video

De Zoom H1n is natuurlijk ideaal 
voor m uzikanten die gemakkelijk 
een oefensessie, een bandrepetitie 
of een optreden willen registreren. 
Het resultaat is verrassend goed; 
voor eigen gebruik, maar ook als 
audio voor bij je band- of drum-
video. Zo kun je elke opname 
vooraf laten gaan door een test-
toon die je kunt gebruiken om 
het level in te regelen en de start-
tijd van beeld en geluid gelijk te 
leggen. Via de Option/Stop-toets 
kom je in een tweede laag functies 
terecht waar je die automatische 

testtoon kunt activeren. Hier vind 
je ook instellingen voor het auto-
matisch in opname gaan wanneer 
een zelf ingestelde drempelwaarde 
in het geluidsniveau wordt over-
schreden, voor opnemen met een 
timer en voor pre-recording. In 
dat laatste geval houdt de H1n 
een audiobuffertje bij van twee 
seconden, waardoor je als je op 
het moment suprême de Rec-toets 
indrukt in elk geval al twee 
seconden voorsprong (of eigen-
lijk ‘achteruitsprong’) hebt.

Paardenmiddel

Wat de H1n voor muzikanten 
onderweg en songwriters erg 
aantrekkelijk maakt, is de overdub-
functie. Deze werkt als de klas-
sieke sound on sound-methode, 
waarbij elke volgende opname 
wordt toegevoegd aan de voor-
gaande, en je aldus meerdere 
partijen op elkaar kunt stapelen. 
Heel handig bij de H1n is dat hij 
elke keer een nieuw opname-
bestand aanmaakt. Het eerste 
bestand bevat dan de eerste partij 
(vergeet niet af te tellen), het 
tweede bestand de eerste plus de 
tweede partij, en het derde bestand 
de eerste, tweede én de derde 
partij. Je kunt dus altijd terug 
naar eerdere opnamen/partijen 
als de opnamen niet het gewenste 
resultaat opleveren. Enkel één 
specifieke tussenliggende partij 
overdoen, terwijl alles wat je 
daarna hebt gedaan behouden 
blijft, is niet mogelijk. En mixen 
natuurlijk ook niet.

De limiter werkt zéér doeltref-
fend, maar is vanuit muzikaal 
oogpunt ook dodelijk. Gebruik 
deze dus alleen als je écht niet 
weet wat er met de levels van een 
optreden of repetitie gaat gebeuren. 
Voor Auto Level geldt hetzelfde: 
als je erg ongerust bent dat je iets 
mist omdat het te zacht is, en 

tegelijkertijd niet te hard wilt 
opnemen, kun je overwegen dit 
te gebruiken. Maar het blijft een 
paardenmiddel.

Boven verwachting

Opnamen laten zich kinderlijk 
eenvoudig overzetten naar je pc 
of Mac. Als je ’m via usb aansluit 
op je computer, kun je vervolgens 
kiezen of je de computer het 
sd-kaartje wilt laten lezen of de 
H1n zelf wilt gebruiken als usb-
input/output.

Akoestische instrumenten op-
nemen gaat prima en de geluids-
kwaliteit is voor een apparaat in 
deze prijsklasse boven verwach-
ting. Er komen wel reflecties van 
de ruimte waarin je opneemt 
mee doordat de microfoons niet 
zo heel strikt cardioïde zijn, maar 
het brede stereo-effect geeft 
opnamen ook meteen iets natuur-
lijks. De microfoons zijn echter 
heel gevoelig voor wind en 
ploppende medeklinkers. Zonder 
windkap naar buiten gaan, is 
vragen om moeilijkheden en 
rechtstreeks in de microfoons 
praten wordt onmiddellijk afge-
straft met vervorming. Je hebt 
écht een plopfilter nodig of een 
met een ijzerdraadje opgespannen 
nylonkous, en dan zijn ook de 
resultaten met spraak en zang 
uitstekend.

Kortom

De Zoom H1n is buitengewoon 
aantrekkelijk! Het is een recorder 
met superhandige bediening en 

DE FEITEN
•  ad- en da-conversie: 24bit, 128x 

oversampling
•  opnamemedia: micro-sd/

micro-sdhc-kaarten (Class 4 of 
hoger, tot 32GB)

•  ingebouwde stereomicrofoon: 
cardioïde condensatormicrofoon, 
90° stereo x/y-opstelling

•  ingebouwde speaker: 500mW 
mono

• in/uit: stereo mini-jack 
• usb: micro-usb 
•  werking als audio-interface: 

44,1/48kHz samplerate, 16bit 
resolutie, 2-in/2-uit

•  voeding: 2 AAA-batterijen, 
netvoedingsadapter of via 
usb-bus (±10 uur

• afmetingen (bxdxh): 
50x137,5x32mm
• gewicht: 60gr (zonder batterijen)
•  inclusief autorisatie Cubase LE en 

Wavelab LE
• Prijs excl: € 119,-

Eenvoudig en verrassend   goed opnemen
Even snel je drums opnemen, een ideetje voor een nummer, een bandrepetitie of een compleet optreden; 
het kan met de Zoom H1n. Met dit vederlichte maar superslimme opnameapparaat kun je zelfs (heel basic) 
multitracken, en de geluidskwaliteit is verrassend goed.

Zoom H1n handheld recorder

grappige, muzikale faciliteiten én 
het is een usb-microfoon voor je 
Mac, pc of iOS-apparaat. De 
opnameresultaten zijn uitstekend, 
mits je bij grotere luchtverplaat-
singen de juiste voorzorgsmaat-
regelen neemt. Hij is zó compact 
en licht dat je ’m nooit hoeft 
thuis te laten. Jammer dat het 
geen december is, want voor 
deze prijs is het een cadeau(tje) 
van formaat. ■

Importeursreactie: zie pagina 67

–

+
HET OORDEEL
 • supersimpele bediening
 • overdubfunctie
 • compact en licht
 • bruikbaar als usb-mic

 • plopgevoelig
 •  weinig subtiele limiter- en 

auto level-functie

DE CONCURRENTIE

• Tascam DR-05 v2
• Olympus LS-12
• Zoom H2n

Eenvoudig en verrassend   goed opnemen

Level − maar die bij de bediening 

Heb je een Mac, Windows-pc 
of iOS-apparaat, dan kun je de 
H1n via usb ook gebruiken als 
een soort audio-interface of eigen-
lijk als stereo-usb-microfoon met 
een schakelbaar laag-af-filter. 
Doordat hij ook is voorzien van 
een lijningang, een limiter, een 
automatische niveauregeling en 

testtoon kunt activeren. Hier vind 
je ook instellingen voor het auto-
matisch in opname gaan wanneer 
een zelf ingestelde drempelwaarde 
in het geluidsniveau wordt over-
schreden, voor opnemen met een 
timer en voor pre-recording. In 
dat laatste geval houdt de H1n 
een audiobuffertje bij van twee 
seconden, waardoor je als je op 
het moment suprême de Rec-toets 

tegelijkertijd niet te hard wilt 
opnemen, kun je overwegen dit 
te gebruiken. Maar het blijft een 
paardenmiddel.

Eenvoudig en verrassend   goed opnemen
Even snel je drums opnemen, een ideetje voor een nummer, een bandrepetitie of een compleet optreden; 
het kan met de Zoom H1n. Met dit vederlichte maar superslimme opnameapparaat kun je zelfs (heel basic) 
multitracken, en de geluidskwaliteit is verrassend goed.

Eenvoudig en verrassend   goed opnemen
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