Informacje o produkcie

Behringer WING
Cena :
18.400,00 zł
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Producent : Behringer

Nowy rok 2020 zapowiada się bardzo ciekawie-firma Behringer,która zaoferowała rewolucje oferując cyfrowy stół X32 długo kazała
czekać na następce.Czy nowy WING bedzie godnym następcą -zaobaczymy już niebawem .Na chwilę obecną zapraszamy do
zapoznania się z propozycją.
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Dane techniczne;
Cechy:

●

48 kanałów stereo / 96 wejść
144 kanały wejściowe i wyjściowe na 3 portach AES50 (48 x 48 SuperMAC)

●

●

Dotykowa sekcja edycji kanału z 11 pokrętłami i dedykowanym kolorowym TFT
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Właściwości:
●

ey

●

8 nagradzanych przedwzmacniaczy mikrofonowych Midas PRO
8 wyjść Midas PRO
24 zmotoryzowane 100m suwaki w 3 oddzielnych, w pełni konfigurowalnych sekcjach
„Zdalna łączność we / wy Plug and Play dla 144 sygnałów wejściowych i wyjściowych przez 3 porty AES50 z technologią Klark
Tekniks SuperMAC zapewniającą ultra niski jitter i opóźnienia
Duży wyświetlacz główny z pojemnościowym ekranem dotykowym i regulowanym obrotowym kółkiem wyświetlacza
Unikalna, wrażliwa na dotyk sekcja edycji kanałów z 11 pokrętłami i dedykowanym kolorowym wyświetlaczem TFT, zapewniającym
kontrolę nad wszystkimi właściwościami kanału
Opcjonalny moduł dla 64 x 64 kanałów audio przez Ethernet - obsługujący technologię WAVES SoundGrid lub technologię Dante /
AES67
Wbudowany interfejs audio USB 2.0 48 × 48 kanałów ze zdalnym sterowaniem DAW emulującym HUI i Mackie Control
Rejestrator / odtwarzacz na żywo z podwójną kartą SD z maksymalnie 64 ścieżkami i znacznikami do identyfikacji pozycji utworów

Tylni panel Behringer Wing:
●

●

●

Dodatkowa 4-kanałowa sekcja sterowania z obrotowymi elementami sterującymi, przyciskami i wyświetlaczem parametrów do
stałego dostępu do sieci, matryc lub „kanałów pieniężnych”
Stojak z efektami klasy premium z ośmioma procesorami prawdziwego stereo i światowej klasy algorytmami TC, emulacjami
Lexicon, Quantec i EMT.
Standardowy stojak na efekty z ośmioma procesorami prawdziwego stereo dla szerokiej gamy modulacji, EQ, dynamiki itp.
Umożliwia także łączenie efektów zewnętrznych z miksem.
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Pięć zmiennych gniazd wtykowych do przetwarzania we wszystkich 40 kanałach wejściowych stereo, w tym najbardziej kultowe
analogowe korektory i kompresory w stylu vintage, a także wstawiane gniazdo FX i 4-pasmowy korektor parametryczny dla
wszystkich ośmiu stereofonicznych kanałów Aux.
Niestandardowe elementy sterujące oferujące 16 przycisków zatrzaskowych lub chwilowych i cztery elementy obrotowe łatwo
konfigurowalne do preferowanych funkcji
4 magistrale główne, 8 matryc i 16 szyn Aux Stereo, z podwójnymi wkładkami, 8-pasmowym korektorem parametrycznym, obrazem
stereo i pełnym przetwarzaniem dynamiki
Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym przełącznikiem do zdalnego sterowania w sieci
Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart interfejsu audio lub cyfrowych mostków sieciowych, MADI i ADAT / WC
StageCONNECT 32-kanałowy interfejs o niskim opóźnieniu do osobistego monitorowania lub analogowych urządzeń we / wy,
stereofonicznych cyfrowych wejść i wyjść AES / EBU na zbalansowanych złączach XLR, 8 x 8 zbalansowanych telefonów TRS, we /
wy MIDI i 4 portach GPIO
3-letni program gwarancyjny
Zaprojektowany i opracowany w Niemczech
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Nowy mikser obsługuje 40 kanałów wejściowych - stereo lub mono oraz 8 dodatkowych kanałów pomocniczych (AUX). Sekcja
wyjściowa to 4 szyny Main (LCR + Bas), 8 matryc oraz 16 stereofonicznych szyn wyjściowych BUS z dwoma puntami insertowymi,
8-pasmowymi parametrycznymi korektorami, ustawieniem szerokości bazy stereo i pełnym processingiem dynamicznym. Dostępne
są dwa tory SOLO.

Behringer WING jest lekką, mobilną konsoletą wyposażoną w 3 banki zmotoryzowanych tłumików o długości 100 mm – pierwszy bank
to 12 tłumików, drugi 8 tłumików, a trzeci - 4. Według wstępnych informacji - konfigurowalnych banków tłumików :-) Do dyspozycji
jest 7 warstw dla każdego banku, w tym po 2 użytkownika (USER 1 i USER 2).
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Dodatkowa sekcja kontroli 4 kanałów z potencjometrami, klawiszami funkcyjnymi i wyświetlaczami kanałowymi pozwala na
natychmiastowy dostęp do najważniejszych kanałów, jak matryce, wysyłki czy kanały VIP.

Świetną opcją zwiększającą mobilność i zmniejszającą wielkość skrzyni transportowej jest podnoszony i opuszczany ekran TFT – duży,
czytelny, dotykowy, wyposażony w 11 programowalnych potencjometrów „bez końca” typu encoder.
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Behringer WING jest wyposażony w trzy porty AES50 pozwalające skomutować 144 wejścia i wyjścia. Sekcja routing'u podobnie jak w
X32 ma pracować w trybie automatycznego rozpoznawania stageboxów. Technologii Klark-Teknik SuperMAC stosowana już w X32
ma zagwarantować ultra niską latencję i jitter dla podłączeń stageboxów.
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Na pokładzie znajdziemy 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych z serii Midas PRO. Również 8 wyjść to skopiowane z mikserów Midas
PRO sekcje wyjściowe.
Prócz 3 portów AES50 z tyłu miksera jest do dyspozycji dodatkowo 32-kanałowy interfejs StageCONNECT do podłączania
personalnych mikserów monitorowych lub stageboxów I/O, złącza AES/EBU I/O, 8 wejść i 8 wyjść liniowych na złączach jack 1/4” TRS,
dwa wyjścia słuchawkowe, MIDI IN i OUT oraz 4 porty sterowania GPIO.
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Nowy mikser jest wyposażony w jeden slot na dodatkową kartę rozszerzeń 64 x 64. Przewidziane są m.in. karty Waves SoundGrid lub
DANTE/EAS67, a także MADI lub ADAT z synchronizacją WordClock. Standardowo na pokładzie Behringer WING jest zamontowana
karta WING Live - 64-śladowy rejestrator / odtwarzacz na dwa sloty kart SD z funkcją markerów pozwalających na identyfikację
pozycji w sesji wielośladowej, na przykład podział sesji na utwory. Prócz tego jest dostępny interfejs audio USB 2.0 48 x 48 wraz ze
sterowaniem DAW z emulacją kontroli HUI oraz Mackie Control.
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Przetwarzanie kanałów wejściowych obejmuje filtr dolnozaporowy, górnozaporowy, funkcję Tilt, Gain (analogowy) oraz Trim
(cyfrowy), odwrócenie polaryzacji, linię opóźniającą. Ustawienie panoramy jest uzupełnione o zdefiniowanie szerokości bazy stereo
(Width). Korekcja jest 4-punktowa z wyborem różnych charakterystyk filtrów. Ciekawostką przeniesioną jest możliwość szybkiego
podsłuchania pasma korekcji danego kanału za pomocą dedykowanego klawisza Listen. Ponadto jest bramka, kompresor. Plotki
głoszą, że mają być dwa inserty na każdy kanał, w tym jeden dla zewnętrznych efektów plug-in insertowanych albo przez USB, albo
przez kartę rozszerzeń.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

or
e.
pl
St
ey
K
Sekcja efektów Premium FX obejmuje 8 true-stereo procesorów z światowej klasy algorytmami TC, Lexicon, Quantec i emulacjami
płyt EMT. Standardowy rack FX obejmuje 8 true-stereo procesorów z algorytmami modulacyjnymi, EQ, dynamicznymi. Nowością jest
możliwość wykorzystania w tej sekcji zewnętrznych efektów do miksu.
Struktura sekcji efektów plug-in pozwala zorganizować 5 slotów na algorytmy, w tym szereg vintage'owych korektorów, kompresorów.
Są również sloty insertowe FX oraz osiem 4-pasmowych korektorów dynamicznych dla 8 stereofonicznych szyn wyjściowych BUS AUX.
Sekcja Custom Controls jest wyposażona w 16 programowalnych klawiszy funkcyjnych oraz 4 programowalne encodery.
Behringer WING wyposażono w standardzie w dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem sieciowym dla zapewnienia
sterowania sieciowego.

or
e.
pl

Informacje o produkcie

K

ey

St

Zobacz film;
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