Informacje o produkcie

M-Audio M-Track II
Cena :
399,00 zł
Producent : M AUDIO

or
e.
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M-Track II. Dwukanałowy interfejs audio na USB.
Otwórz drzwi do tworzenia muzyki przy pomocy komputera. Interfejs M-Track firmy M-Audio® przekształca Twój komputer w cyfrowe studio
nagraniowe z prostotą plug and play.

Pojedynczy kabel USB zapewnia zarówno zasilanie, jak i przesyłanie danych z i do laptopa lub komputera stacjonarnego. Dzięki dostarczanemu zasilaniu
phantom M-Track zapewnia właściwe połączenie dla każdego instrumentu czy gitary elektrycznej do profesjonalnego mikrofonu pojemnościowego.
Niskoprofilowy format gwarantuje profesjonalną obsługę i mobilność. Aby ułatwić start, M-Track zawiera program Ableton™ Live Lite i pakiet wtyczek firmy
Waves Audio.
M-Track jest wyposażony w szereg uniwersalnych wejść, dających najlepsze rezultaty przy dowolnym źródle sygnału audio. Każdy kanał oferuje połączone
wejścia XLR i 1/4". Wejście XLR zostało zaprojektowane do współpracy z mikrofonami i innymi niskoimpedancyjnymi (Lo-Z) źródłami sygnału. Przełącznik
zasilania phantom dostarcza 48V do wejść XLR w celu obsługi profesjonalnych mikrofonów pojemnościowych. Wejście 1/4" może być używane do odbioru
sygnału liniowego; kanał 2 można ustawić w taki sposób, aby można było podłączyć bezpośrednio do M-Tracka gitarę elektryczną lub basową.
Pokrętło gain zapewnia właściwy poziom sygnału wejściowego. M-Track oferuje monitoring sygnału wejściowego pozbawiony latencji - przez
głośniki lub słuchawki. Pokrętło Monitor reguluje proporcje pomiędzy sygnałem wejściowym i tym odtwarzanym z oprogramowania na
komputerze. Ułatwia to nagrywane nowych partii lub dodawanie partii do istniejącej kompozycji. Wyjście słuchawkowe posiada osobną regulację
głośności. Kolorowe mierniki diodowe zapewniają natychmiastowe informacje o poziomach głównych wyjść, jak również o statusie różnych ustawień
M-Tracka.
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Kompaktowa wydajność - rozdzielczość 24bity/48 kHz
Zasilanie USB - zapewnia wygodę i mobilność
Wejścia typu combo XLR+1/4" - przyjmują dowolne źródło sygnału audio
Włączane zasilanie phantom - współpraca z mikrofonami studyjnymi
Zestaw oprogramowania - Ableton Live Lite i pakiet wtyczek Waves

Dane techniczne
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Przetwarzanie audio 24 bity / 48 kHz
Monitoring bez latencji
2 wejścia typu Combo (XLR+1/4") z przełączaniem Mic/Line
Kanał 2 z przełącznikiem zapewniającym bezpośrednie wejście dla sygnału gitarowego
Symetryczne wyjścia 1/4" z regulacją poziomu
Wyjście słuchawkowe z niezależną regulacją poziomu
Wygodne, pojedyncze połączenie USB dla danych i zasilania
Ableton Live Lite i pakiet wtyczek WAVES Audio
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 2,07 x 9,4 x 4,85 cali (52,58 x 238,76 x 123,19 mm)
Waga: 2,29 lbs (1,04 kg)
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: [PC] Windows 7, Windows 8, [Mac] OS X 10.7.5; OS X 10.8; OS X 10.9
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