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Marka Audient
Audient został założony w 1997 r. przez Davida Deardena i Garetha 

Daviesa. Szerokie uznanie zyskał za swoją flagową konsoletę 

ASP8024-HE. Od tego czasu Audient kontynuuje tworzenie 

innowacyjnych produktów dla branży studyjnej, w tym wielokrotnie 

nagradzanych interfejsów audio, przedwzmacniaczy mikrofonowych, 

kontrolerów monitorów i wiele innych. Główna siedziba firmy Audient 

znajduje się w Hampshire w Anglii.

„Spędziłem ponad 20 lat, dążąc do doskonałości naszych projektów- 

i perfekcyjnego brzmienia naszych produktów. Mój pierwszy 

projekt przedwzmacniacza mikrofonowego jest do dziś 

używany na całym świecie - musiałem zrobić to dobrze! ”



INTERFEJSY AUDIO 
Seria iD
Seria iD została zaprojektowana w celu zapewnienia najlepszych

w swojej klasie parametrów, funkcjonalności i jakości wykonania na 

rynku interfejsów audio. Audient jest jedyną firmą, która korzysta z 

tego samego projektu przedwzmacniacza mikrofonowego 

w klasie A we wszystkich swoich produktach. Dzięki interfejsom 

marki Audient dostajesz na swoje biurko jakość wielkoformatowych 

konsolet nagraniowych.



.

Interfejs audio 2 wejścia/2 wyjścia Interfejs audio 10 wejść/4 wyjścia
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D.I  

 
 

JFET
D.I

iD4 zapewnia jakość dźwięku wielkoformatowej konsoli 
w kompaktowej i eleganckiej obudowie, która idealnie 
sprawdzi się na każdym biurku. Dzięki wszechstronnemu 
zestawowi funkcji i intuicyjnemu układowi kontrolerów iD4 
szybko stanie się centrum Twojego domowego studia.

1 przedwzmacniacz 
mikrofonowy z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
przetworniki AD/DA

podwójne wyjście 
słuchawkowe

niskolatencyjny 
monitoring

kompatybilny
z IOS

2 przedwzmacniacze 
mikrofonowe z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
przetworniki AD/DA

kontrola monitorów 
w stylu konsolety

zasilanie 
z USB

funkcja ID 
Scroll Control

wejście optyczne 
ADAT

kontrola monitorów 
w stylu konsolety

iD14 zapewnia jakość dźwięku wielkoformatowej konsoli w kompaktowej 
i eleganckiej obudowie, która idealnie sprawdzi się na każdym biurku. 
Dzięki wszechstronnemu zestawowi funkcji i intuicyjnemu układowi 
kontrolerów iD14 szybko stanie się centrum Twojego domowego studia. 
Jest też chyba jedynym interfejsem w tym przedziale cenowym 
wyposażonym w optyczne złącze ADAT.



iD22 delivers the audio performance of a large format 
console in a compact and elegant desktop package.  
With its versatile feature set and intuitive layout, iD4 
will become the hub of your studio in no time.

  
 

 

interfejs audio 10 wejść/14 wyjść Interfejs audio 20 wejść/24 wyjścia

 
 
 

 

Best Product 2018

iD22 zapewnia jakość dźwięku wielkoformatowej konsoli w kompaktowej 
i eleganckiej obudowie, która idealnie sprawdzi się na każdym biurku. 
Dzięki wszechstronnemu zestawowi funkcji i intuicyjnemu układowi 
kontrolerów iD22 szybko stanie się centrum Twojego domowego studia. 
Wejście i wyjście ADAT sprawia, że możemy nagrać sesję perkusji lub 
używać karty do odtwarzania wielościeżkowych podkładów na scenie.

2 przedwzmacniacze 
mikrofonowe z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
przetworniki AD/DA

kontrola monitorów 
z pozycji aplikacji

funkcja ID 
Scroll Control

wejście optyczne 
ADAT

wyjście optyczne 
ADAT lub SPDiF

4 przedwzmacniacze 
mikrofonowe z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
przetwornik AD/DA

2 x JFET 
D.I.

2 wejścia 
ADAT

2 wyjścia 
ADAT

2 wyjścia 
słuchawkowe

funkcja ID 
Scroll Control

JFET 
D.I.

iD44 zapewnia jakość dźwięku wielkoformatowej konsoli w kompaktowej 
i eleganckiej obudowie, która idealnie sprawdzi się na każdym biurku. Dzięki 
wszechstronnemu zestawowi funkcji i intuicyjnemu układowi kontrolerów iD44 
szybko stanie się centrum Twojego domowego studia. Dwie pary złączy optycznych 
ADAT pozwalają podłączyć dodatkowe 16 wejść i wyjść w jakości 24bit/48kHz lub 
8 w jakości 24bit/96kHz. Z takimi możliwościami iD44 może być sercem nawet 
średniej wielkości studia.





Najlepszy interfejs audio dla gitarzystów

Połączenie przedwzmacniacza opartego na lampie 
12AX7 z 3-pasmową korekcją barwy i Torpedo, 
cyfrowego systemu modelowania wzmacniaczy 
i kolumn gitarowych to przepis na znakomite urządzenie 
dla gitarzystów. Dodatkowo, okraszając to najwyższej 
jakości przetwornikiem AD/DA od Asahi Kasei, 
otrzymujemy idealny interfejs dla każdego gitarzysty, 
który daje nam nieograniczone możliwości 
kreowania brzmienia.

Zintegruj SONO 
ze swoim pedalboardem

Na pewno grałeś w swoim życiu taki koncert, którym 
chciałeś się każdemu pochwalić, ale nie miałeś na to 

żadnych twardych dowodów. Podłącz SONO do 
laptopa, otwórz program DAW, naciśnij nagrywaj 

i dziel się ze światem swoimi nagraniami z występów.

2 przedwzmacniacze 
mikrofonowe z konsolet 

wielkoformatowych

1 przedwzmacniacz 
lampowy

3 pasmowa 
korekcja barwy

aplikacja Two Notes 
Torpedo Remote

wbudowany 
procesor DSP

DSP z niską 
latencją

wyjście 
do reampingu

wyjście 
ADAT



Stwórz swój idealny zestaw

JAMMUJ W DOMU
Idealne brzmienie nawet przy małej głośności

Uchwyć kreatywność 

NAGRYWAJ W LOCIE

NAGRYWAJ 
SWOJE WYSTĘPY

Twoje miejsce w historii

Dostosuj każdy element: rodzaj pomieszczenia, 
model mikrofonu, jego położenie itp. Wszystko to 

za pomocą intuicyjnej aplikacji komputerowej. Gdy 
znajdziesz swoje ulubione brzmienie, możesz je 

zapisać jako preset w urządzeniu. Masz możliwość 
zapisania 3 rodzajów presetów.

Nagrywaj na swoich ulubionych 
kolumnach gitarowych

Graj i nagrywaj na najlepszych kolumnach 
gitarowych i basowych. Masz do wyboru 
idealne symulacje takich klasyków jak: 

Marshall 4x12, Fender 2x12, Ampeg 8x10 
i wiele innych.

Po prostu załaduj odpowiednie symulacje 
i nagrywaj bez potrzeby podłączania mikrofonu 

i szukania odpowiedniego pomieszczenia. 
To idealne rozwiązanie do domowego studia.

Nie musisz rozkładać ciężkiego sprzętu ani 
włączać komputera, po prostu ładujesz presety 
na urządzenie, podłączasz instrument, 
słuchawki i cieszysz się znakomitym 
brzmieniem swojej gitary, nie irytując przy tym 
sąsiadów.

Podłącz SONO do laptopa i nagrywaj 
swój występ na żywo



   

Tranzystorowy 
drive

Nasycenie
harmoniczne

Koloryzacja tonalna

8-kanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy
z technologią HMX i Iron
ASP800 zapewnia 8 renomowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych
Audienta, wiodącą w swojej klasie technologię przetworników Burr-Browna, 
dwa wejścia D.I. oparte na elementach dyskretnych JFET i dwa kanały Retro 
z rewolucyjną kontrolą tonu. o rozmiarze zaledwie 1U.

8-kanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy
z regulowaną impedancją i filtrem HPF
ASP880 zapewnia 8 uznanych przedwzmacniaczy z konsolet wielkoformatowych 
Audienta, najlepsze przetworniki AD i wszechstronny zestaw funkcji obejmujący 
zmienną impedancję wejścia i regulowane filtry HPF. Wszystko to w obudowie 

 
 

8 przedwzmacniaczy 
mikrofonowych z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
konwerter AD

2 x JFET 
D.I.

2 wyjścia 
ADAT SMUX

8 wyjść 
liniowych

8 przedwzmacniaczy 
mikrofonowych z konsolet 

wielkoformatowych

najwyższej jakości 
przetwornik AD

2 x JFET 
D.I.

regulowana impedancja 
wejścia

regulowany 
filtr HPF

8 złączy 
insertowych



  
 

   

• możliwość podłączenia do 4 stereofonicznych
źródeł analogowych

• dedykowane wejście Cue Mix
• wejście AUX ( RCA lub mini jack)
• optyczne i koaksjalne wejście SPDiF
• •3 pary wyjść na monitory
• •1 w pełni konfigurowalne wyjście na subwoofer

• 4 wyjścia słuchawkowe z opcją rozbudowanego routingu
• Smart Touch Points ułatwiają dostosowanie

do potrzeb użytkownika
funkcje Dim, Cut, Mono i odwrócenie fazy•
wbudowany mikrofon•
możliwość podpięcia zewnętrznego mikrofonu dynamicznego
lub pojemnościowego

• 6 presetów ustawień odsłuchu
• wspiera 3 ustawienia dźwięku 5.1

i 3 ustawienia dźwięku stereo
8 wejść z konsolety ( 5.1 surround plus stereo)• 
8 wyjść do urządzenia nagrywającego (5.1 surround plus stereo)•
przełączany tryb ENCODER/DECODER• 
6 wyjść na monitory, każdy z oddzielną regulacją trymerem

• uniwersalny interfejs Console Solo i Monitor System
• definiowane przez użytkownika poziomy głośności

monitorów Reference i Dim
• funkcje dla głośników Cut i Isolate
• wbudowany generator szumu różowego
• wejście Guide Track
• ergonomiczny interfejs

Kontroler monitorów dla dźwięku przestrzennegoPełnia kontroli
Bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w konstruowaniu 
wielkoformatowych konsolet analogowych, Nero, został 
zaprojektowany, aby zapewnić pełną kontrolę nad monitorami i 
odsłuchem słuchawkowym w studio. Wyposażony w dużą liczbę wejść i 
wyjść, kontrolę w stylu konsolety, technologię Precision Matched 
Attenuation i wiele innych, Nero szybko stanie się sercem Twojego 
studia.

Kontroler dźwięku przestrzennego ASP510 bezproblemowo integruje się 
z dowolną konfiguracją dźwięku przestrzennego opartą na konsolecie 
lub programie DAW. Zapewnia kompleksowe sterowanie odsłuchem 
i funkcje nagrywania dla wielu form dźwięku przestrzennego.

4 analogowe 
wejścia stereofoniczne

3 pary wyjść 
na monitory

konfigurowalne 
wyjście na subwoofer

4 wyjścia 
słuchawkowe

kontrola w stylu 
konsolety

technologia Precision 
Matched Volume Control

6 ustawień 
konfiguracji monitorów

3 ustawienia dźwięku 
przestrzennego

8 wejść 8 wejść kontrola 
monitorów

wbudowany generator 
szumu różowego
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Główne cechy

•
•
•
•

Opcje dodatkowe

Dual Layer Control

DUAL LAYER CONTROLMODULAR CONSOLE HERITAGE SOUND CLASSIC TONE SURROUND SOUND INTEGRATION

Variable Mix Bus

Konsoleta ASP8024 jest produkowana od prawie 20 lat. 
W studiach nagraniowych na całym świecie pracuje ich tysiące. 
W oparciu o legendarne bloki obwodów, wróciliśmy do korzeni 
projektanta Davida Dearden’a, aby wydać ostateczną wersję 
ASP8024 – Heritage Edition.

Dzięki zastosowaniu wzmacniacza wyjściowego o typowo 
amerykańskim stylu konstrukcji i brytyjskiego transformatora 

wyjściowego, otrzymujemy Retro Iron, szynę miksującą o zmiennej 
mocy wyjściowej z opcjami LOW BUMP i HIGH LIFT EQ. Retro Iron 

doda punchu i charakteru Twojej produkcji. Jest idealnym 
narzędziem zapewniającym końcowy szlif Twojego miksu.

56-152 kanałów wejściowych
elastyczna szyna miksująca
światowej klasy przedwzmacniacze mikrofonowe
4-zakresowe EQ
kompresor na szynie miksującej
architektura Inline
kompleksowa kontrola monitorów
wyjście słuchawkowe oparte na wzmacniaczu wysokiej jakości 
14 szyn AUX
konstrukcja modułowa
bezszumowy zasilacz

krosownica
funkcja Dual Layer Control
dodatkowe biurko na komputer
opcjonalny system montażowy VESA

Funkcja Dual Layer Control została zaprojektowana 
w celu bezproblemowej integracji z programem 
DAW. Umożliwia połączenie analogowego i cyfrowego 
workflow w konsoli ASP8024-HE, zapewniając 
pełną kontrolę nad sesją, zarówno podczas 
nagrywania jak i miksowania.

kontrola 
SAW

zmotoryzowane 
fadery

kontrola 
plug-in’ów

kompatybilny z Logic, 
Pro Tools, Cubase



Niezwykle elastyczne EQ, zaprojektowane 
przez Deardena, oferuje dwa w pełni 

parametryczne pasma, które rozciągają się 
od 40 Hz  do 20 kHz, oferując mocny 

i dynamiczny dźwięk.

Zoptymalizowane 4-pasmowe EQ

The Mix Bus CompressorCechy
• 
• 
• 
• 
• 

•
• 
• 
• 
•

ASP4816 to mniejsza konsoleta legendarnego projektanta Davida Deardena. 
Opierając się na sukcesie swojego większego brata ASP8024-HE, ASP4816 
zapewnia niesamowitą funkcjonalność przy znacznie mniejszej powierzchni, 
doskonale dopasowanej, zarówno do profesjonalnych, jak i projektowych 
studiów nagraniowych. Zapewniając wszechstronny system połączeń, obróbki 
sygnału, routingu, sumowania sygnałów, przetwarzania i monitorowania, 
ASP4816 szybko stanie się najlepszym przyjacielem w Twojej twórczej pracy.

48 wejść
16 przedwzmacniaczy mikrofonowych Audienta
4 pasmowa korekcja barwy
kompresor na szynie miksującej
16 szyn nagraniowych

8 subgrup/insertów
6 wyjść AUX, 2 wyjścia CUE
architektura Inline
4 pary wyjść na monitory
kompleksowa kontrola wyjść monitorowych

W oparciu o technologię z lat 80. i 90. kompresor szyny miksującej jest 
znany z dodawania rock’n’rollowej dynamiki do miksu. W swoim 
brzmieniu często porównywany do klasycznych płyt analogowych. 
Kompresor szyny miksującej w ASP4816 zapewnia nam klasyczny 
„klej” który sprawia, że miks brzmi już jak gotowe nagranie.



Pakiet darmowego oprogramowania
ARC to unikalne centrum kreatywności Audienta, które pozwala Ci uzyskać 

dostęp do ofert wielu wiodących producentów oprogramowania. Zarejestruj 
dowolny produkt Audienta i zyskaj dostęp do darmowego oprogramowania 

w tym program DAW, plugginy, instrumenty wirtualne i wiele innych. W jednym 
pakiecie masz wszystko czego potrzebujesz, by rozpocząć  nagrywanie.

Sprawdź:
www.audient.com/arc



Dystrybutor w Polsce - SoundTrade

05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1
tel. 22 632 02 85, email: info@soundtrade.pl 

audient.pl
facebook.com/audientpl




