Informacje o produkcie

Allen&Heath SQ-6
Cena :
13.500,00 zł
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Producent : Allen&Heath

Allen & Heath zaprezentował nową serię mikserów cyfrowych SQ. Miksery te zostały stworzone z myślą o koncertach na żywo, instalacjach oraz systemach audiowizualnych.
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Miksery SQ-5 i SQ-6 bazują na rewolucyjnym rdzeniu Allen & Heath XCVI 96kHz FPGA, który zapewnia dźwięk w wysokiej rozdzielczości, przy bardzo niskiej latencji poniżej 0,7 ms. SQ-5 posiada 16
wbudowanych przedwzmacniaczy i 17 tłumików, można go zamontować w 19” racku. Model SQ-6 ma 24 przedwzmacniacze i 25 tłumików. Obie konsolety można rozszerzyć do 48 wejść przy użyciu
ekspanderów i kart rozszerzeń (Dante, Waves i inne). Dzięki temu system ma duże możliwości integracji, można z łatwością tworzyć splity FOH/MON oraz wielośladową rejestrację.
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Wbudowany SQ-Drive umożliwia łatwe tworzenie stereofonicznych i wielośladowych nagrań w wysokiej rozdzielczości 96 kHz prosto na dysk USB. SQ można również podłączyć do komputera PC lub Mac
poprzez USB – staje się wtedy 32x32 kanałowym interfejsem audio zgodnym z ASIO i Core Audio z możliwością sterowania po MIDI i DAW Control. Architektura wtyczek Allen & Heath ‘DEEP processing’
pozwala na użycie emulacji kompresorów i przedwzmacniaczy prosto na wejściach i szynach miksujących bez powiększania latencji i dodatkowych zmian ustawień. SQ oferuje także zintegrowany
automatyczny mikser mikrofonów (AMM), pozwalający na łatwą obsługę konferencji, dyskusji i programów telewizyjnych.

“SQ to świetne rozwiązanie skierowane do branży AV, rentalu i instalacji”, komentuje Keith Johnson, manager produktu Allen & Heath. „Miksery są kompaktowe, doskonale brzmią i można na nich
zmiksować wszystko – zarówno panel dyskusyjny, jak i koncert zespołu w pełnym składzie, a to wszystko z niezwykle niską latencję i rozdzielczością 96 kHz. Konsolety są przygotowane na pracę z DEEP
processingiem, tak więc gdy tylko użytkownik zarejestruje swój SQ, otrzyma za darmo emulację przedwzmacniacza wartego 149$. W przyszłości planujemy poszerzyć ofertę procesorów”.
SQ 6 ThreeQuarter Rear Left
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Interfejs sterujący SQ to połączenie ekranu dotykowego z zestawem podświetlonych pokręteł. Widoki kanałów i szyn miksujących mogą być indywidualnie przypisane i skonfigurowane, łącznie z doborem
kolorów i nazwy. SQ-5 ma 8 konfigurowalnych przycisków softkey, które umożliwiają jeszcze większe dostosowanie miksera do potrzeb użytkownika. SQ-6 posiada 4 przypisywalne pokrętła sterujące i
wizualizacje do 16 softkeys.
SQ to serce rozbudowanego systemu na który składają się także aplikacje, zdalne ekspandery I/O, karty rozszerzeń i miksery personalne – co daje duże możliwości rozbudowy i integracji. Inteligentny port
SLink pozwala na podłączenie ekspanderów Allen & Heath pracujących w 96 kHz i w 48 kHz do systemów SQ, a nawet na połączenie SQ z systemem dLive.

Cechy:
Processing FPGA 96 kHz
48 kanałów wejściowych
DEEP processing
25 tłumików / 6 warstw
12 miksów stereo+ LR
3 matryce stereo
8 stereofonicznych szyn FX + dedykowane powroty
7” ekran dotykowy
Port SLink do podłączenia zdalnych stageboxów
64-kanałowy port kart rozszerzeń
32x32 kanałowy interfejs audio USB
SQ-Drive: bezpośrednia rejestracja na USB
Wyjście AES
Chromatyczne mierniki kanałów
Zintegrowane podświetlenie LED
Dedykowane fizyczne kontrolki
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16 przypisywalnych przycisków SoftKey
4 konfigurowalne enkodery
Wyświetlacze LCD na kanałach
wymiary: 638 x 514.9 x 198 mm
waga: 13.3 kg

