XR18

Opis produktu:

XR18
Marka:Behringer
Typ produktu: Scena i studio
Opis:
BEHRINGER X AIR XR18 - 18-wejściowy, cyfrowy mikser dedykowany do
aplikacji studyjnych oraz live, przygotowany do sterowania tabletami w
systemach iPad/Android.
• 16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku,
przedwzmacniaczy mikrofonowych, zaprojektowanych przez firmę MIDAS.
• Wbudowany router Wi-fi, pracujący w trzech różnych trybach,
umożliwiający pracę również bez routerów zewnętrznych.
• Dwukierunkowy interfejs USB 18x18, umożliwiający bezpośrednią
rejestrację na iPad i itp.
• Rewolucyjny algorytm automatycznego miksowania, działający na
zasadzie podziału wzmocnienia.
• Wirtualny rack efektowy wyposażony w 4 stereofoniczne sloty FX, w tym
wysokiej klasy symulacje takich urządzeń jak: Lexicon 480L i PCM70,
EMT250 i QUANTEC QRS itd.
• 100-pasmowy analizator widma(RTA) dla wszystkich kanałów i szyn bus.
• Łączność ULTRANET dla systemu monitoringu osobistego P-16.
• Uszy rack 19” oraz dodatkowe elementy wzmacniające obudowę w
zestawie.
• 6 szyn AUX i szyny główne LR z insertami, 6-pasmowy parametryczny
lub 31-pasmowy korektor graficzny EQ.
• 6 wyjść ze złączami XLR do obsługi szyn AUX, 2 wyjścia główne XLR oraz
wyjście słuchawkowe.
• 40-bitowe zmiennoprzecinkowe DSP z "nieograniczonym" zakresem
dynamiki bez wewnętrznego przeciążenia i latencją bliską zeru.
• Bezpłatne aplikacje dla systemów iOS, Android i PC/Mac/Linux,
umożliwiające zdalną obsługę poprzez Ethernet, LAN lub WiFi.
• Złącza MIDI In/Out umożliwiają sterowanie mikserem z innych urządzeń
MIDI lub użycie miksera jako interfejs MIDI na USB.
• Bezpłatne aktualizacje oprogramowania uwzględniające dodatkowe
plug-in'y i efekty do pobrania ze strony: www.behringer.com
• Wbudowany zasilacz impulsowy, zapewniający dźwięk bez zakłóceń oraz
niski pobór mocy.
• Opracowany i zaprojektowany przez BEHRINGER Niemcy.
Zobacz prezentację produktu!
Uwaga!
Prezentowany na zdjęciu tablet nie jest częścią oferty.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie
zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że
zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
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