Informacje o produkcie

Soundcraft Ui24R
Cena :
2.999,00 zł
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Producent : Soundcraft

Soundcraft Ui24R to kompletny, przystosowany do zamontowaniu w skrzyni rack mikser cyfrowy oraz rejestrator wielośladowy, który dostarcza kompletny
układ wejść i wyjść, czysty dźwięk, intuicyjność obsługi i niezawodność – wszystko to w udoskonalonej konstrukcji.

Jakość i Niezawodność HARMAN-a
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Bez problemu sprawdzi się jako stagebox i może być kontrolowany aż z 10 urządzeń jednocześnie, przez kabel Ethernet RJ45 bądź wbudowany
dwupasmowy router Wi-Fi sprawiając, że nie ma znaczenia gdzie się znajdujesz – zawsze będziesz miał kontrolę nad mikserem. Wyposażony w renomowane
algorytmy przetwarzania sygnału HARMAN'a, przedwzmacniacze STUDER'a i wiele więcej – od studia do sceny, Soundcraft Ui24R to optymalne rozwiązanie
dla artystów, klubów muzycznych, domów kultury, firm eventowych oraz akustyków, którzy chcą zaoszczędzić miejsce i dostarczyć najlepszą jakość dźwięku.
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Ui24R łączy w sobie najlepsze technologie HARMAN-a, w celu uzyskania niespotykanej mocy i stabilności. Renomowane przedwzmacniacze Studera
dostarczają bogaty dźwięk w sytuacjach koncertowych oraz w czasie nagrywania wielośladowego, natomiast kultowe pogłosy, chorusy, delay’e Lexicona i
kompresory dbx-a pozwalają na wzbogacenie brzmieniowo wokali, gitar akustycznych i innych instrumentów. Dzięki wykorzystaniu procesora
antysprzężeniowego dbx AFS2 na wszystkich wyjściach monitorowych nie musimy się martwić o sprzężenia i możemy się skupić na miksowaniu. Dodatkowo
modelowanie wzmacniaczy i efektów gitarowych DigiTech’a w Ui24R daje możliwość wykorzystania go do kreowania brzmienia gitar podczas występów,
szczególnie gdy pożądany jest niski poziom głośności na scenie.
Więcej Możliwości Podłączenia
Kiedy potrzebujesz miksera wyposażonego kompleksowo we wszelkie typy wejść, w kompatkowej obudowie, Ui24R jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Ui24R pozwala Ci na miksowanie z wielu źródeł, wliczając w to 10 wejść typu combo 1/4”-TRS/XLR, 10 wejść typu XLR, 2 wejścia liniowe RCA (cinch) i 2
kanały cyfrowego odtwarzacza USB, co daje nam w sumie 24 kanały. Dzięki wszechstronności i wysokiej jakości układów wejścia/wyjścia, Ui24R daje
właścicielom lokali, zespołom i realizatorom możliwość rozwoju dzięki możliwości kreatywnego wykorzystania szerokiego wyboru procesorów w torze
przetwarzania.
Więcej Możliwości Kontroli
Ui24R może być sterowany za pomocą dowolnego urządzenia (tabletu, smartphone’a, PC-ta lub Maca) przez przeglądarkę internetową, na dowolny system
operacyjny (iOS, Android, Windows, Mac OS lub Linux), bez instalowania dodatkowych aplikacji. Pokładowy dwupasmowy router Wi-Fi sprawia, że Ty i do
dziewięciu członków zespołu, zawsze będziecie panowali nad sytuacją. Muzycy mogą dostosować poziomy swoich własnych miksów monitorowych, w czasie
gdy realizator zapewnia słuchaczom na widowni możliwe najlepsze doznania muzyczne.
Rejestrator i Odtwarzacz Wielośladowy
Ui24R jest nie tylko cyfrowym mikserem – to również znakomity rejestrator. Bez stresu nagrasz wszystkie 22 analogowe wejścia i miks stereo bezpośrednio
na pendrive’a i podłączony komputer. Jednocześnie. Natomiast dzięki wielokanałowemu interfejsowi audio USB, możesz z łatwością wykorzystać Ui24R w
swoim studiu nagraniowym, w połączeniu z Twoim ulubionym programem DAW.
Więcej Wolności
Tradycjonalne miksery zapewniały sporą funkcjonalność, lecz mogły być kontrolowane tylko z jednego miejsca. Pozbawiony fizycznej powierzchni sterującej
(fizycznych manualnych tłumików i potencjometrów) Ui24R łączy moc przetwarzania i niezawodność wielkoformatowych konsolet z kompaktowymi
rozmiarami i pełną kontrolą przy pomocy Wi-Fi. Wszystko czego potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś.
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Kompatybilny z HARMAN Connected PA
Ui24R to główny element HARMAN Connected PA, który dostarcza bezproblemową obsługę plug-and-play z wieloma różnymi sprzętami HARMAN-a. Pozwala
to na kontrolę każdego elementu twojego systemu za pomocą jednej aplikacji. Sprzęty wchodzące w skład Connected PA zostają automatycznie rozpoznane,
a dzięki zapamiętywaniu prestetów, setup nigdy nie był łatwiejszy. Kreator pomoże ustawić optymalną głośność, ustawienia konfiguracyjne i uzyskać
świetną jakość dźwięku. Z technologią Connected PA kompatybilne są głośniki JBL PRX800, di-box’y dbx Di1, mikrofony AKG P5i oraz adaptery do
mikrofonów dynamicznych MDAi. Dowiedz się więcej na temat HARMAN Connected PA.
Wersja demonstracyjna oprogramowania
W wersji demonstracyjnej na tablety użytkownik może stworzyć i nazwać swoje show, a następnie zapisać je na pamięci lokalnej swojego urządzenia. Wejdź
w „Settings”, następnie „Shows”, po czym wciśnij odpowiedni przycisk „Offline Import/Export”, w zależności czego chcesz dokonać.
Wybierz wielkość ekranu, by obejrzeć bazującą na przeglądarce internetowej aplikację sterującą miksera.
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Renomowana jakość i potencjał Soundcrafta
Wbudowany dwupasmowy router Wi-Fi, eliminujący potrzebę korzystania z osobnego routera, pozwala na połączenie aż do 10 urządzeń jednocześnie
Kontroluj mikser używając dowolną przeglądarkę internetową, na dowolnym systemie operacyjnym ( iOS, Android, Windows, Mac OS i Linux), bez
konieczności instalowania dodatkowych aplikacji
Nagrywaj i miksuj w wysokiej jakości, dzięki wykorzystaniu 20 profesjonalnych przedwzmacniaczy Studera
Kompresor dbx-a oraz kultowy pogłos i delay Lexicona
2 kanały emulacji wzmacniaczy i efektów gitarowych DigiTech’a
podwójny, redundantny rejestrator wielośladowy, zdolny nagrywać wszystkie 24 kanały wejściowe jednocześnie na pendrive’a oraz do podłączonego
PC-ta/Mac’a
24 kanały wejściowe (10 typu combo 1/4” TRS/XLR, 10 typu XLR, 2 wejścia liniowe, 2 wejścia cyfrowe)
4-pasmowy korektor parametryczny, filtr górnoprzepustowy, de-esser i bramka szumów na kanałach wejściowych
31-pasmowy korektor graficzny, bramka szumów, kompresor i procesor antysprzężeniowy dbx® AFS2 na wszystkich kanałach wyjściowych
Pracujący w czasie rzeczywistym analizator widma dźwięku (RTA) na kanałach wejściowych i wyjściowych
Kompatybilny z cyfrowymi stacjami roboczymi na Mac’i i PC-ty oraz z innym oprogramowaniem muzycznym
Kompatybilny z Harman Connected PA dla łatwiejszej konfiguracji i kontroli
Konstrukcja mieszcząca się w racku 4U
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