Informacje o produkcie

M-Audio M-Track Quad II
Cena :
999,00 zł

Najważniejsze cechy:
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Producent : M AUDIO
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• Cztery wejścia audio > nagrywaj jednocześnie z kilku różnych źródeł,
• Hub USB > łatwe dodawanie urządzeń USB do Twojego zestawu,
• Zasilanie phantom i przełącznik sygnału gitarowego > dostosowany do każdego źródła sygnału audio,
• Gniazdo Insert na każdym kanale > łatwe podłączanie ulubionych efektów,
• Zawiera Avid® Pro Tools® Express i Ignite > nowatorskie oprogramowanie muzyczne do Twojego studia.
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Dodaj profesjonalizmu Twojemu projektowemu studiu z M-Track Quad firmy M-Audio. Cztery uniwersalne wejścia mogą przyjąć dowolny sygnał, od
zasilanych phantomowo mikrofonów do Twojej ulubionej gitary. Dodatkowo każde wejście zostało wyposażone w gniazdo Insert do podłączenia Twoich
ulubionych efektów. M-Track Quad zapewnia ultra niską latencję przy monitoringu sygnału wejściowego dla swobodnego nagrywania. Cztery wyjścia
zapewniają szerokie możliwości odtwarzania sygnału. Na przednim panelu znajduje się także wyjście słuchawkowe, posiadające dedykowaną regulację.
Dodatkowo, obok wyjątkowej jakości obsługi audio, Track Quad oferuje także złącza MIDI in i out. M-Track Quad podłącza się do komputera przez USB i
działa także jako aktywny hub USB z trzema dodatkowymi portami. Uzupełnieniem tego potężnego zestawu są dwa komplementarne programy: Avid® Pro
Tools® Express oraz Ignite firmy AIR Razem dostarczają kompletną ścieżkę do przekształcania pomysłów z Twojej głowy w skończony utwór.
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Na czterech frontach
M-Track Quad jest wyposażony w cztery wejścia, zapewniające najlepsze rezultaty z każdym typem źródła sygnału audio. Każdy z kanałów posiada wejście
XLR i zbalansowane wejście 1/4". Wejście XLR zostało zaprojektowane do współpracy z mikrofonami lub niskoimpedancyjnymi [Lo-Z] źródłami sygnału.
Przełącznik Phantom power dostarcza napięcie 48V do wejść XLR, aby móc używać profesjonalnych mikrofonów pojemnościowych. Wejście 1/4"
można ustawić tak, aby odbierało sygnał liniowy, lub przełączyć do bezpośredniego podłączenia do M-Tracka Quad gitary lub basu. Indywidualne
pokrętła gain zapewniają odpowiedni poziom sygnału wejściowego.
Inserty
Każdy z kanałów został wyposażony w gniazdo Insert, profesjonalny dodatek, nieczęsto występujący w tej klasie interfejsów. Gniazdo Insert pozwala na
użycie efektów studyjnych na każdym z wejść przy nagrywaniu.
MIDI ma znaczenie
Dodatkowo M-Track, obok dwóch kanałów audio, obsługuje także 16 kanałów do przesyłania komunikatów MIDI. Wejście MIDI In i wyjście MIDI Out są
kompatybilne z każdym sprzętem MIDI.
Centrum USB
M-Track Quad wykorzystuje pojedynczy kabel USB do dwukierunkowej wymiany sygnału audio i MIDI z komputerem. Co najlepsze, M-Track Quad jest także
aktywnym hubem USB. Podłącz swoją klawiaturę sterującą USB, kontroler padów i inne urządzenia USB bezpośrednio do Twojego M-Tracka Quad, którego z
kolei możesz wygodnie podłączyć do komputera jednym kablem.
Dane techniczne
• Przetwarzanie: maksymalnie 24-bit / 96 kHz,
• Monitoring z zerową latencją,
• 4 XLR+1/4" wejścia combo, przystosowane do dowolnego źródła sygnału,
• Włączane zasilanie phantom dla mikrofonów pojemnościowych,
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• Każde wejście posiada przełącznik poziomu wejścia: Mic/Line lub Instrument,
• 4 inserty TRS 1/4"; po jednym na każdy kanał wejściowy,
• Gniazda MIDI In i Out,
• Zbalansowane główne wyjścia 1/4" [1 i 2] z dedykowaną regulacją poziomu głośności,
• Zbalansowane główne wyjścia 1/4" [3 i 4] ze stałym poziomem głośności,
• Przełącznik monitorowania Stereo/Mono,
• Wyjście słuchawkowe z niezależną regulację poziomu głośności,
• Złącze USB; aktywny hub USB z trzema portami,
• Zasilacz w zestawie,
• Zawiera Avid Pro Tools Express—z kluczem iLok USB,
• Zawiera Ignite firmy AIR - program do tworzenia muzyki,
• Rozmiar [Szer. x Gł. x Wys.]: 13,1" x 3,5" x 6,1"; 333 mm x 89 mm x 156 mm,
• Waga: 4,2 lbs.; 1,9 kg.

