Informacje o produkcie

Akai MAX25
Cena :
1.290,00 zł
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Producent : Akai
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Firma Akai ma to wielkie szczęście, że w swoim dorobku w dziedzinie elektronicznych urządzeń
muzycznych ustaliła wiele przełomowych standartów wypuszczając mnóstwo sprzętów uznanych
za rewolucyjne które zmieniały i zmieniają muzyczny świat. Dziś Akai nie musi nikomu niczego
udowadniać - patrząc na kontrolery z serii MAX ma się pewność że kupuje się sprzęt
funkcjonujący w każdej mierze bez zarzutu.

MAX25 to mały kontroler klawiszowy, dający możliwość sterowania za pomocą złącz MIDI i CV. Ergonomicznie
ułożony pulpit oraz oraz integracja z komputerową aplikacja Akai Connect (celem automatycznego
mapowania funkcji) pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać możliwości Twojego ulubionego programu DAW czy
instrumentu VST. MAX25 stanowi kompaktowe połączenie nowoczesnych technologii z klasycznymi
rozwiązaniami. Na pokładzie znajdziemy zatem 25 lekko ważonych klawiszy, 8 padów (znanych z serii MPC),4
nowoczesne i czułe na dotyk suwaki z ledowym podświetleniem jak i tradycyjne wyjścia CV i Gate czyli pełen
"old school". Teraz możesz po prostu zacząć grać i kontrolować!
Przejmij nieograniczoną kontrolę
MAX25 to przełomowy kontroler, który pozwoli ci przejąć kontrolę nad dowolnym urządzeniem: od starych
syntezatorów analogowych, sterowanych przez wyjścia CV/Gate, do współczesnych narzędzi wykorzystujących MIDI i
MIDI przez USB. Intuicyjny układ funkcji oraz oprogramowanie muzyczne Ableton Live Lite, AkaiConnect i Ignite czynią
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z MAX25 potężne i kreatywne narzędzie. Sterownik wyposażono w 25 pół-ważonych klawiszy, 8 padów typu MPC,
nowoczesne, dotykowe suwaki z podświetleniem LED oraz 16-pozycyjny sekwencer krokowy. MAX25 to udane
połączenie najnowszej technologii od Akai Pro i klasycznych rozwiązań, kontroler z którym tworzenie dźwięków staje
się zupełnie nowym doświadczeniem.
Niesamowite, dotykowe suwaki LED
MAX25 to jeden z najbardziej oryginalnych kontrolerów, jakie kiedykolwiek stworzono. W oczy od razu rzuca się jedna z
najciekawszych funkcji tego urządzenia: cztery podświetlane, dotykowe suwaki LED, do których w czterech bankach
można przypisać do 16 parametrów. MAX25 umożliwia regulację parametrów na sposób wyjątkowy i niepowtarzalny.
Dotykowych suwaków LED możesz używać tak samo, jak suwaków analogowych, przesuwając palce po czułych na
dotyk paskach, albo błyskawicznie zmieniać wartości parametrów MIDI w zakresie od zera do maksimum, ze
wszystkimi pozycjami pośrednimi.
Sekwencer krokowy
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MAX25 i MAX49 od Akai Professional to jedyne na rynku sterowniki z klawiaturą wyposażone w sekwencer krokowy.
Połączenie dotykowych suwaków z sekwencerem krokowym MAX25 daje zupełnie nowe rezultaty. Zmieniaj ustawienia
w każdym z czterech banków zawierających po cztery kroki i twórz schematy o maksymalnej długości 16-kroków.
Sekwencer krokowy możesz przypisać do parametrów MIDI i wyjść CV/Gate, a suwakami dotykowymi w czasie
rzeczywistym sterować modulacją, filtrami, zmieniać tonacje i efekty. Twórz przebiegi arpeggio przesuwając palec
pionowo po suwaku, i łatwo aktywuj i wyłączaj kroki za pomocą przycisków umieszczonych pod każdym suwakiem.
Klasyka w najlepszym wydaniu
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Jeśli wyrazisz gotowość wejścia w ten biznes, MAX25 zapewni ci wszystkie, najważniejsze funkcje, jakie powinien
posiadać doskonały sterownik. 25 pół-ważonych klawiszy z aftertouch i profesjonalną akcją jest gwarancją
prawdziwych, muzycznych doznań. Duże, umieszczone centralnie przyciski sekcji odtwarzania ułatwiają nawigację, zaś
gumowane koła modulacji i zmiany wysokości dźwięku [Pitch] pozwalają od razu kreatywnie zmieniać brzmienie.
Rozszerzona sekcja arpeggiatora MAX25 obejmuje przycisk Latch do podtrzymania sekwencji i osiem, różnych
podziałów czasowych przydatnych przy tworzeniu dowolnie programowalnych przebiegów melodycznych.
Wyjścia CV i Gate
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MAX25 to kontroler w pełni przygotowany do sterowania urządzeniami i oprogramowaniem, z dowolnej epoki. Na
pokładzie znajduje się port USB MIDI, tradycyjne 5-pinowe złącze MIDI i wyjścia Control Voltage oraz Gate, które
umożliwiają kontrolę parametrów najbardziej zaawansowanego, współczesnego oprogramowania muzycznego, jak i
sterowanie analogowymi syntezatorami modularnymi z lat 1960. Dzięki implementacji protokołów Mackie Control i HUI,
sterownik jest całkowicie kompatybilny z większością najpopularniejszych aplikacji wielośladowych typu DAW.

Kultowe pady MPC

Na panelu MAX25 znajduje się 8 podświetlanych padów MPC, dla których ustawienia można zapisać w czterech
bankach. W sumie daje to 32 brzmienia, których można używać w legendarny dla Akai Pro sposób, w trakcie występów
na żywo i podczas sesji nagraniowych. Dla padów dostępne są klasyczne funkcje MPC Swing, Note Repeat i Full Level
oraz sekcja nawigacji. Masz więc pod ręką wszystkie narzędzia, umożliwiające tworzenie muzyki na najwyższym
poziomie.
Aplikacja IGNITE
W komplecie z MAX25 otrzymasz aplikację do tworzenia muzyki - Ignite od firmy AIR. Program bezbłędnie współpracuje
z kontrolerem i pozwala szybko zapisać wszelkie pomysły muzyczne. Ignite to oryginalna, prosta w obsłudze, intuicyjna
i zarazem pobudzająca kreatywność aplikacja, z którą twoje pomysły nabiorą realnych kształtów. Pożegnaj stare i
skomplikowane metody tworzenia. Poznaj świeże i nowe podejście do rejestracji dźwięków. W Ignite znajdziesz ponad
275 instrumentów, w tym wiele brzmień ze słynnych kolekcji instrumentalnych AIR, takich jak Strike, Structure i Velvet.
Wszystkie barwy zostały zoptymalizowane - szybko się ładują, a parametry edycji zostają automatycznie przypisane do
regulatorów MAX25. W zestawie niezwykłych dźwięków znalazły się brzmienia instrumentów klawiszowych, dźwięki
perkusyjne, basowe, gitary, syntezatory i brzmienia różnych instrumentów dętych.
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Ableton w zestawie
W zestawie z MAX25 otrzymasz też program Ableton Live Lite Akai Pro Edition, czyli jeden z najpopularniejszych i
najpotężniejszych programów do produkcji i odtwarzania muzyki na świecie. Ableton Live Lite to wygodne środowisko
audio/MIDI umożliwiające muzykom spontaniczne komponowanie, nagrywanie, remiksowanie, improwizację oraz
edycję wszelkich pomysłów muzycznych.
MAXymalna kontrola
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Razem z MAX25 otrzymujesz aplikację AkaiConnect do automatycznego mapowania funkcji, z którą, w ciągu kilku
sekund dopasujesz ustawienia w swoim, ulubionym programie DAW i VST. AkaiConect stworzono po to, abyś nie
zastanawiał się nad ustawieniami i mógł jak najwięcej czasu poświęcić na tworzenie dźwięków. Aby przypisać pad MPC,
suwaki dotykowe i przyciski MAX25 do funkcji ulubionych wtyczek programowych wystarczy kliknąć na parametr
wtyczki lub programu, którym chcesz sterować, a następnie dotknąć gałki, padu, suwaka bądź przycisku na panelu
MAX49.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
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Rozbudowany arpeggiator z funkcją Latch i regulacją podziałów czasowych,
W zestawie aplikacja AkaiConnect do automatycznego przypisywania funkcji wtyczek VST,
8 podświetlanych, oryginalnych padów MPC i funkcje MPC Note Repeat i MPC Swing,
4 podświetlanych diodami LED suwaków dotykowych do płynnej lub skokowej zmiany parametrów,
4 banki dla sekcji padów i cztery banki dla sekcji suwaków - w sumie można przypisać 64 funkcji do padów i suwaków,
Wyjścia CV i Gate [sterowanie napięciowe i bramka] do sterowania syntezatorami analogowymi [1 V/oktawę],
Kontroler obsługuje tryby Mackie Control i HUI, więc jest kompatybilny z większością programów typu DAW.
Zestaw zawiera: MAX25, Aplikacja IGNITE [wersja download], Zasilacz, Przewód USB, Płyta CD z programami Vyzex i
AkaiConnect, Płyta DVD Ableton Live Lite Akai Pro Edition Software, Instrukcja bezpieczeństwa i ulotka gwarancyjna.
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25 lekko ważonych klawiszy z Aftertouch
Wbudowany sekwencer krokowy
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