Informacje o produkcie

Yamaha Mg 12 XU
Cena :
1.818,00 zł

or
e.
pl

Producent : Yamaha

SPRAWDŹ DOGODNE WARUNKI RATALNE

Niedawno skończył się rok 2013 a firma Yamaha przekazuje nam miłą informację że z początkiem roku wprowadza 10 nowych mikserów z serii MG. Każdy
osoba zajmująca się muzyką czy nagłośnieniem miała do czynienia z produktami firmy Yamaha i zna atuty tych produktów.
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Teraz będziemy mieli do czynienia z jeszcze bardziej precyzyjnym i polepszonym dźwiękiem dzięki nowym przedwzmacniaczom A "D-PRE". Są to studyjne
przedwzmacniacze, dostępne również w high-end`owych profesjonalnych mikserach Yamaha, zapewniające jeszcze większą moc o niskim poziomie
impedancji i spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających inżynierów dźwięku. Zapewniając tłuste i naturalne basy, bogate środkowe pasma
oraz płynne i klarowne wysokie tony o bardzo niskim poziomie zniekształcenia brzmienia.
Propozycja Yamahy to bardzo szeroka oferta gdzie każdy znajdzie dla siebie odpowiedni model..Zaproponowano 5 standardowych modeli mikserów (w
zakresie od 6 do 20 wejść) oraz 5 mikserów z wbudowanymi procesorami efektów SPX .
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Modele XU z serii MG posiadają pełen zestaw popularnych efektów Yamaha SPX, zapewniając bardziej precyzyjną kontrolę nad brzmieniem i doskonałe
warunki do pracy. Wszystkie, dostępne efekty najwyższej jakości, m.in. chorus, flanger, distortion, reverb, czy delay posiadają w pełni edytowalne
parametry, te same, wykorzystywane przez procesory multiefektów, stosowane w najlepszych konsolach mikserskich Yamaha - dzięki temu masz doskonałe
narzędzia do poprawy miksów oraz wzniesienia ich na wyższy poziom.
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Dodatkowe modele XU posiadają również interfejs audio USB 2.0, zapewniając jakość o rozdzielczości 24 bitów/192kHz. Dzięki temu mikser posiada
możliwość odtwarzania cyfrowych danych z komputera oraz nagrywania, za pomocą oprogramowania DAW. Do każdego modelu dołączone jest
oprogramowanie Steinberg’s Cubase AI oraz USB Audio Class 2.0, umożliwiając niezakłóconą współpracę z tabletami oraz innymi urządzeniami, bez
konieczności instalacji sterowników. Wszystkie modele z serii XU są również kompatybilne z urządzeniami Apple - zestawem Camera Connection Kit oraz
adapterem Lighting-to-USB Camera Adapter, zapewniając niezakłócony proces nagrywania i odtwarzania cyfrowej zawartości na i z iPad`a lub iPhone`a.
Dane techniczne Mg 12XU
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12-kanałowa konsola mikserska
Maksymalnie 6 wejść mikrofonowych / 12 liniowych (4 mono + 4 stereo)
2 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus
2 AUX (w tym FX)
Przedwzmacniacze mikrofonowe "D-PRE" z odwróconymi układami Darlingtona
1-pokrętłowe kompresory
Efekty najwyższej klasy: SPX z 24 programami
Rozdzielczość 24 bit / 192kH 2 wejścia/2 wyjścia USB Audio
Kompatybilny z iPad (2 lub nowszy) poprzez Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter
W zestawie dołączone oprogramowanie DAW do pobrania Cubase AI
Przełącznik PAD na wejścia mono
Zasilanie phantom +48V
Symetryczne wyjścia XLR
Wewnętrzny, uniwersalny zasilacz do stosowania na całym świecie
Opcjonalny zestaw montażu w rack`u RK-MG12
Metalowa obudowa
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6")
Waga netto: 4.2 kg (9.3 lbs.)
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Zapraszamy na testy do naszego sklepu w Tarnowie Podgórnym

