Informacje o produkcie

Tascam Mixcast 4
Cena :
2.588,00 zł

Mikser audio tascam mixcast 4
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Producent : Tascam

Zaawansowany mikser audio do realizacji podcastów
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Tascam Mixcast 4 pozwala na wyprodukowanie profesjonalnego materiału do podcastów i innych realizacji audio. Umożliwia on także obsługę
eventów czy realizuje transmisji na żywo. To urządzenie pozwala na miksowanie i nagrywanie wejść mikrofonowych, a także na stosowanie
efektów dźwiękowych i dżingli obsługiwanych za pomocą padów. Dodatkowo mikser zapewnia komunikację w oparciu o Bluetooth.

Intuicyjna obsługa za pomocą panelu dotykowego
Pracuj w prosty i intuicyjny sposób, unikając przy tym skomplikowanych ustawień. Po prostu wykorzystaj 4 wejścia mikrofonowe i 4 niezależne
wyjścia słuchawkowe. Dadzą Ci one pełen dostęp do funkcji audio niezbędnych podczas realizacji podcastów, transmisji na żywo, warsztatów,
spotkań online, eventów itp. Możesz skorzystać z opcji auto miksera, aby urządzenie ustawiło w optymalny sposób wszystkie parametry.
Urządzenie wykorzystuje czytelny, kolorowy ekran o przekątnej 5''. Jest to panel dotykowy, tak więc obsługa miksera będzie zdumiewająco łatwa i
intuicyjna. Wybrane ustawienia wskażesz za pomocą kilku prostych ruchów.
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Efekty dźwiękowe w czasie rzeczywistym
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Skorzystaj z 8 banków w pełni konfigurowalnych, podświetlanych padów pozwalających na wyzwalanie dźwięków w trakcie transmisji, realizacji
podcastu czy produkcji. Możesz skorzystać zarówno z fabrycznie zainstalowanych efektów, jak i samodzielnie przypisywać do padów nowe
dźwięki i utwory. Możliwe jest nawet skorzystanie z wcześniej nagranych na urządzeniu dźwięków za pomocą mikrofonów.

W pełni funkcjonalne rozwiązanie dla realizacji audio
Tascam Mixcast 4 pozwoli na zrealizowanie wszystkich etapów pracy z dźwiękiem. To w pełni funkcjonalne środowisko pracy dla realizatorów
podcastów, transmisji na żywo czy innych produkcji, w których audio odgrywa kluczową rolę. Urządzenie zapewnia dostęp do 14-ścieżkowego
nagrywania na kartę SD zamontowaną w urządzeniu, wejście audio Bluetooth, złącza wejściowego Aux z możliwością łatwego maskowania i
nagrywania rozmów telefonicznych czy innych źródeł, a także łączność PC, umożliwiającą łatwe importowanie dźwięków z komputerów. Możliwe
jest także zastosowanie Mixcast 4 jako interfejs audio USB z 14 wejściami i 2 wyjściami wraz z programem DAW.

Oprogramowanie Tascam Podcast Editor
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Edytuj w prosty i intuicyjny sposób audio poprzez łatwe w obsłudze i przyjazne użytkownikom oprogramowanie Tascam Podcast Editor. Umożliwia
łatwe miksowanie, łączenie ścieżek, dodawanie dźwięków itp. Wszystko oparte o intuicyjne menu, które nie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie
pracy w oprogramowaniu DAW. Tascam Podcast Editor jest dostępny zarówno na komputery, jak i urządzenia mobilne.

Zobacz film:
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