Informacje o produkcie

Allen&Heath ZED 12FX
Cena :
1.999,00 zł
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e.
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Producent : Allen&Heath

Wśród szerokiej gamy mikserów do czołówki należy zaliczyć serię ZED angielskiej firmy Allen&Heath. Wysokie

notowania na rynku zawdzięcza produktom, które wyróżniają się
niezwykle korzystną relacją ceny do jakości. Doskonałe wykonanie produktów Allen & Heath to wynik dbałości o najdrobniejsze nawet szczegóły, z którego
firma jest znana.
ZED jest rezultatem prawie 40-letnich doświadczeń w produkowaniu wysokiej klasy konsolet scenicznych. Każdy tor audio stanowi wynik bezustannego
rozwoju i udoskonalania wszystkich elementów, aby uzyskać maksymalną funkcjonalność i najwyższą jakość dźwięku. Inspirowana jest on mikserami
Allen&Heath z wyższej półki cenowej (GL), a niektóre z elementów mikserów, jak korekcja barwy, są bezpośrednio importowane z droższych odpowiedników
(GL2400).
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Seria ZED to 4 miksery o różnej konfiguracji kanałów, wyposażone w port USB, skonstruowane z myślą o pracy na scenie, a także nagrywaniu oraz produkcji
muzycznej. Każdy z nich, począwszy od ZED 14 (6 kanałów mono i 4 podwójne stereo), skończywszy na 34-kanałowym ZED 436 posiadają te same, wysokiej
jakości niskoszumowe przedwzmacniacze mikrofonowe ‘DuoPre', zapewniające wysokiej jakości krystalicznie czyste brzmienie, precyzyjną korekcję barwy
rodem z GL2400, 4 lub 6 wysyłkami AUX, 4 grupami, 100mm suwakami, a w większych modelach również 2 matrycami. Takie zastosowanie komponentów
wysokiej jakości w mikserach serii ZED oraz bogata funkcjonalność nowej serii, skłania do porównań z profesjonalnymi mikserami ze znacznie wyższej półki
cenowej.Wszystkie złącza i gniazda do połączeń rozlokowane są na górnym panelu dla łatwiejszego podłączenia kabli, a ogólny wygląd mikserów zbliżony
jest do odpowiedników wyższych serii, sprawdzonych podczas licznych tras koncertowych. Pod względem funkcjonalności seria ZED znacznie różni się od
kompaktowych mikserów innych firm. Poza wspólnym portem USB, miksery ZED deklasują konkurencję pod względem zaawansowanej korekcji barwy,
długich tłumików, wysyłek AUX, matryc, solidnej obudowy charakterystycznej dla modeli znacznie droższych.
Każdy egzemplarz miksera ZED posiada port USB umożliwiający wysyłkę i powrót 2 ścieżek audio z rozdzielczością bitową 16bit i częstotliwością
próbkowania 48kHz. Dodatkowo w komplecie znajduje się program do rejestracji i edycji Audio-MIDI Cakewalk SONAR LE, działające na platformie Windows
Vista i XP, zawierający 2 instrumenty, 6 efektów MIDI, 14 efektów audio. Program może obsłużyć do 64 ścieżek audio i 256 ścieżek MIDI, przy rozdzielczości
bitowej 24-bit i częstotliwości próbkowania: 192kHz.

Dane techniczne:
●

6 wejścia mikrofonowe/liniowe

●

4 wejścia stereo

●

3-zakresowa korekta barwy dźwięku

●

Filtr dolnozaporowy 100Hz

●

Wyjście słuchawkowe

●

12-diodowy wskaźnik poziomu sygnału

●

Wejścia RCA

●

Złącze USB

●

Wbudowany procesor efektów

●

Wyjścia: XLR, RCA

●

Zasilanie Phantom

●

Wymiary: 385x465x95mm

●

Waga: 6,5kg

Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdej zakupionej kolumny, nasza firma dodaje w prezencie kartę stałego klienta na
wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 150
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Jeżeli szukasz właśnie takiego zestawu, umów się na spotkanie a zrobimy dla Ciebie pokaz, aby zaprezentować system nagłośnienia.
Zapraszamy do naszego salonu w Batorowie.
naglosnienie@keystore.pl

K

ey

St

or
e.
pl

513-400-400

