
HD96-24
Cyfrowy system miksowania



144 kanały wejściowe
120 szyn miksujących
częstotliwość próbkowania 96 kHz
przetwarzanie True 64-bit
21" ekran dotykowy



Od dziesięcioleci Midas jest legendą 
w świecie pro audio. Bazując na ogromnym
sukcesie konsolet serii XL8 z ich wzorowej
jakości torem audio oraz sprawdzonej,
solidnej i niezawodnej konstrukcji, seria
Midas PRO stała się standardem w trasach
koncertowych oraz instalacjach. Oferując to
samo, znakomite, skompensowane w czasie 
i koherentne fazowo brzmienie oraz bardzo
intuicyjną nawigację, systemy miksu na żywo
PRO2, PRO3, PRO6, PRO9, a później PRO-X,
stały się jednym z głównych wyborów 
w branży pro audio. 

HD96-24 jest wysokiej klasy cyfrowym
systemem miksowania, równoważnym
branżowym standardom, takim jak Midas
Heritage 3000 i XL4.

Choć HD96-24 został zaprojektowany do
środowiska miksu na żywo podczas tras
koncertowych, jest idealnym rozwiązaniem
również dla teatrów, miejsc kultu religijnego,
instalacji stałych czy zastosowań broadcast. 

HD96-24 to wynik wieloletnich doświadczeń Midasa w pracy z dźwiękiem, zaprojektowany bez
żadnych kompromisów dla współczesnych inżynierów dźwięku. 

Nowe, wybiegające w przyszłość pomysły, w tym sterowanie za pomocą dużego ekranu
dotykowego, z oddzielnymi obszarami w stylu widżetów, nowoczesna obsługa za pomocą
gestów wielodotykowych oraz chmura internetowa Midas mCloud ułatwiająca zarządzanie
wieloma zadaniami systemu HD96-24 ,  to tylko niektóre z nowych koncepcji stworzonych 
z myślą o przeniesieniu miksowaniu dźwięku na nowy poziom. 

Witaj w świecie Midasa



Dzieje się to przede wszystkim za sprawą 21” ekranu dotykowego, który zapewnia natychmiastowy
dostęp do wszystkich obszarów konsolety. Regulacja parametrów staje się szybka i łatwa 
w interakcji przy pomocy gestów na precyzyjnym wyświetlaczu wielodotykowym, który obsługuje 
do 10 jednoczesnych dotknięć .

Heritage wyposażony jest w 144 wejścia flexi i 123 (96 x Flexi Aux + 24 x Matrix + 3 master = 123)
zsynchronizowane czasowo i koherentne fazowo wyjściowe szyny miksujące.

Częstotliwość próbkowania 96 kHz i 64-bitowe przetwarzanie zmiennoprzecinkowe zapewniają
wzorową jakość dźwięku, a nadpróbkowanie i algorytmy interpolujące DSP, w połączeniu z czułymi
na dotyk elementami sterującymi, zapewniają natychmiastową i pewną reakcję, jak podczas pracy
na konsolecie analogowej.

INTERFEJS GRAFICZNY

HD96-24 podnosi standardy



INTERFEJS GRAFICZNY

Możliwość wykorzystania gestów
dotykowych i płynnie regulowanych
tłumików na ekranie ułatwiają pracę 
i pozwalają skoncentrować się w pełni na
miksowaniu. 

GUI nie tylko odzwierciedla to, co dzieje się
na powierzchni sterującej, ale oferuje
również dodatkowe funkcjonalności na
górnym i bocznym pasku ekranu. Pozwalają
one na dostęp do wszystkich opcji, dzięki
którym możesz skonfigurować 
i spersonalizować całą powierzchnią
sterującą.  

Czasy, gdy ekran obsługiwał jedno
dotknięcie szczęśliwie minęły. Teraz możesz
użyć obu rąk, by obsługiwać 10 tłumików
jednocześnie.

21” ekran dotykowy
zapewnia wygodne,
intuicyjne środowisko pracy



HD96-24 został zaprojektowany od podstaw w sposób zapewniający operatorowi łatwość obsługi 
i sterowania za pomocą ekranu dotykowego wraz z dobrze znanymi elementami regulacji
parametrów w stylu analogowym. To sprytne połączenie metod pracy sprawia, że każdy realizator
może podejść do tej konsolety i natychmiast poczuć się jak w domu, ale w razie potrzeby
zagłębić się bardziej w system, aby tworzyć zaawansowane w swojej strukturze miksy.

Powierzchnia jest zbudowana na solidnej ramie stalowej, podobnej do tych stosowanych 
w konsoletach analogowych Midas. Jest kontrolowana przez dwa procesory . Wszystkie
powiązane z powierzchnią zasilacze, płyty główne komputerów, router Wi-Fi, Bluetooth, pamięć,
karty graficzne itp. znajdują się na pokładzie, razem z cyfrowym routerem audio, obsługującym
lokalne złącza I/O na tylnym panelu. Za chłodzenie odpowiedzialne są duże, wewnętrzne
wentylatory.

Interfejs graficzny HD96-24 został zaprojektowany również z myślą o użytkownikach mających
problemy z rozróżnianiem kolorów. Także w ich przypadku wyświetlacze zachowują wysoki
kontrast.

POWIERZCHNIA



Każdy z banków został wyposażony w indywidualne, kolorowe i jasne wyświetlacze LCD nad
tłumikami. Każdy z nich może zostać przypisany do dowolnego kanału - wejścia, wyjścia, grupy
VCA, matrycy czy szyny Master. Ta koncepcja pozwala użytkownikowi na pełną personalizację
powierzchni, zgodnie ze swoimi preferencjami miksowania.

Położony centralnie obszar przypisywania globalnych skrótów może zostać wykorzystany do
obsługi wielu, zarówno prostych, jak i złożonych funkcji, tak by zawsze znajdowały się one 
w zasięgu ręki. Przykładowo, może to być przywoływanie grupy POP, wyzwalanie makr, czy
obsługa automatyki. Przypisywalne kontrolery (enkodery i przyciski) znajdujące się nad tłumikami
oraz obok ekranu również mogą być w pełni dostosowane do Twoich upodobań. Funkcje mogą być
szybko zmieniane za pomocą przycisków nawigacyjnych ze strzałkami. Przykładem może być
kontrola poziomu wysyłki, regulacja panoramy lub wzmocnienia.

POWIERZCHNIA

HD96-24 posiada 4 w pełni programowalne banki tłumików: 
3 banki po 8 tłumików oraz 1 bank z 4 tłumikami.



144 kanały wejściowe

Tryb Aux Return

96 Aux z trybem Grupy lub Flexi Aux

3 szyny Master

24 matryce

Kanały i szyny wyrównane czasowo 

Pełna kompensacja latencji - presety

lub ustawienia zgodnie z preferencjami

użytkownika

Przetwarzanie 96 kHz True 64-bit

FPGA

624 wejścia 654 wyjść poprzez AES50

24 VCA

24 grupy Pop

28 tłumików

24 sloty racka efektowego

Do 96 efektów stereo

96 dynamicznych EQ

32 kompresory pasmowe

Ponad 40 emulacji znanych efektów

Manchino

Dedykowana matryca

komunikacyjna/interkomowa

Sztuczna inteligencja/uczenie

maszynowe

Chmura internetowa mCloud

     i koherentne w fazie

PRZETWARZANIE



Konsoleta posiada wbudowaną obsługę Wi-Fi,
która pozwala na współdzielenie danych poprzez
połączenie Wi-Fi i wszelkie inne połączenia do
chmury mCloud. Możesz być pewien, że
połączenie jest całkowicie bezpieczne, gdyż
kwestię ochrony danych potraktowano
priorytetowo. Chmura internetowa mCloud może
być użyta do przechowywania twoich plików
show, presetów a także wszystkich innych typów
danych z konsoli. Jeśli zostawisz swój pendrive 
z danymi w domu, zawsze możesz zalogować się
bezpośrednio z HD96-24 do swojego konta 
w chmurze mCloud i załadować swoje pliki, bez
niepotrzebnych nerwów.

 Obecnie wybrany profil użytkownika. 

 Zmiana profilu użytkownika. 

 Logowanie do Twojego konta w chmurze

mCloud (wszystkie aktywne pliki na twoim

koncie będą dostępne w Show Manager). 

 Safe Mode - logowanie w trybie

bezpiecznym (pliki show nie są dostępne w

tym trybie, lecz nadal możesz miksować). 

 Aktywacja blokady ekranu. 

1.

2.

3.

4.

5.

CHMURA

Chmura internetowa Midas mCloud jest całkowicie nowym
sposobem zarządzania plikami i całym systemem HD96-24.



Najnowsze wersje firmware mogą zostać pobrane
bezpośrednio z poziomu powierzchni konsoli, tak by były
dostępne, gdy zechcesz dokonać jej aktualizacji. Lista
wszystkich poprzednich wersji firmware zostanie zapisana 
w HD96-24. 

Chmura pozwala również firmom rentalowym na śledzenie
rejestracji produktu, wersji firmware, gwarancji i logów
diagnostycznych konsoli. Całe zarządzanie wypożyczonym
sprzętem w jednym miejscu. Każdy użytkownik HD96-24
zostanie poproszony o utworzenie swojego profilu,
jednocześnie mając możliwość stworzenia konta w chmurze
mCloud. 

CHMURA

Odwiedź stronę
cloud.midasconsoles.com
jeśli chcesz utworzyć 
i zarządzać swoim
kontem.

http://cloud.midasconsoles.com/


Shout Matrix to matryca komunikacyjna,
pozwalająca na komutację 16 dowolnych
wejść i 12 wyjść, a następnie zarządzanie
komunikacją pomiędzy nimi. To świetny
sposób na zastąpienie interkomu.

MANCHINO I SHOUT MATRIX

Szybko przywoływalne

presety

Bezpośrednia komutacja

do monitorów

Shout z Talk Mix

Talkback Ducker

Talkback Limiter

Pozwala na jednoczesne operacje
na wielu różnych instancjach. Na
przykład na szybką konfigurację
auxów, wysyłkę wielu różnych
kanałów do wielu różnych auxów
jednocześnie, zmianę ustawień EQ 
w 3 trybach, czy sprawne
przeprowadzenie linechecku.

Manchino 
to zaawansowany 
multi-edytor.



Najważniejszy cechy

EFEKTY

24 sloty efektowe w racku efektowym

do 96 efektów stereo w racku

ponad 40 efektów w tym emulacje

kultowych urządzeń analogowych

32 kompresory wielopasmowe stereo

96 dynamicznych equalizerów stereo

insertowanie efektów z racka efektowego

lub bezpośrednio z poziomu kanału

3 sloty insertowe fx na każdy kanał

szybka i wygodna konfiguracja

send/return fx

TC Electronic VSS4
TC Electronic VSS3
TC M350
Ambience
Chamber
Hall
Plate
Vintage
DN780

REVERB

TC 2290
Midas Delay
Stereo Delay

DELAY

M6 Multiband
Wave Designer
KT 1176
KT HD2A
KT Bus
Compressor
KT HD670
KT SQ1
R-Comp
Smart Dynamics
Stereo 3 Band
Compressor
Stressor
Channel Limiter
DSR
Dual De-esser

DYNAMIKA

Voice Doubler
Midas U Flange
Midas U Phase
Chorus
Pitch Shifter
Rotary Speaker

MODULACJE

Glow
Enlightenment Bass
Rack Amp
Sub Monster
Tape Saturation
UNCL HD Multiband Distortion

DISTORTION/EXCITER

Dynamic EQ
Graphic EQ
KT EQP-HD
KT MEQ-HD
Midas XL4 EQ

EQUALIZER



EFEKTY

Corrective 

Creative 

Vintage 

Adaptive

Zwiększony maksymalny czas ataku – 100 ms 

4 tryby kompresora: 

Kompresor w kanale 



HD96-24 posiada przetestowane i sprawdzone w praktyce technologie sieciowe Klark Teknik
HyperMAC (HMAC) i SuperMAC (zgodne ze standardem AES50) z bardzo niskimi i deterministycznymi
opóźnieniami oraz solidną korekcją błędów. 

Tylny panel połączeń powierzchni sterującej ma dwie główne sekcje. Po lewej stronie znajduje się
sekcja zasilania z dwoma redundantnymi zasilaczami sieciowymi i wentylatorami, zapewniającymi
chłodzenie, a pod nimi dwa gniazda sieciowe z wyłącznikami sieciowymi. 

Sekcja po prawej stronie zawiera porty połączeń Snake/Multicore, Ethernet control, 8 analogowych
wejść i wyjść audio, 3 wejścia i wyjścia AES3, port diagnostyczny, złącze word clock, wyjścia Twin
HDMI ™ dla zewnętrznych monitorów, gniazda Midi, wejście Talkback (poziom liniowy), 2 sloty kart
rozszerzeń oraz Hub USB.

Wydajna sieć audio oferuje do 624 wejść i 654 wyjść przy
częstotliwości próbkowania 96 kHz, w zależności od konfiguracji.

Podwójne, redundantne zasilanie sieciowe

Ethernet

2 x HDMI dla zewnętrznych monitorów

Dwa sloty CM-1 na karty rozszerzeń 

      (Dante, MADI, USB, AES50)

PORTY

MIDI 

Word Clock 

Lokalne porty I/O oraz AES3 

2 x Ultranet 

Talkback

4 x lokalne porty Supermac

AES50

2 x porty snake Hypermac

(światłowód/miedź)

Wbudowane WiFi i Bluetooth



PORTY

MIDI 
Standardowe 5-pinowe gniazda znajdują się na tylnym panelu i mogą być używane jako port 
MIDI IN, OUT oraz THRU. Są one obecne w niektórych urządzeniach I/O (np. DL231, DL251),
dlatego też są dostępne zarówno na FOH, jak i po stronie sceny.

USB 
Dwa poczwórne huby USB 3.0 znajdują się na tylnym panelu HD96-24. Dodatkowo, jeden port
USB znajduje się po prawej stronie ekranu GUI i umożliwia wygodne przesyłanie plików. Porty 
w Hubie USB oznaczonym Fader Port są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania z przyszłymi
rozszerzeniami banków tłumików.

External monitor 
HD96-24 posiada na tylnym panelu dwa porty HDMI™ do podłączenia dodatkowych monitorów
zewnętrznych (wspierane: 1920 x 1080p 59.94Hz/60Hz 16:9 & 720 x 480p 59.94Hz/60Hz 16:9).
Port Ethernet na tylnym panelu powierzchni służy do podłączenia HD96-24 do sieci lub
zewnętrznego routera Wi-Fi.

Ultranet 
2 porty do podłączenia urządzeń obsługujących sieć Ultranet.



Stageboxy Midas DL znane z serii Pro zachowują kompatybilność z HD96-24. 

STAGEBOXY



Z użyciem multi/demiltipleksera Klark-Teknik DN9680 można pojedynczym
połączeniem Snake Hypermac obsłużyć do 8 portów Supermac AES50.

MULTI/DEMULTIPLEKSER



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



WYMIARY



PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE
SoundTrade jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy MIDAS w Polsce.

Specyfikacja techniczna oraz wygląd urządzenia, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień jej publikacji.
SoundTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa przez użytkownika korzystającego z danego  urządzenia.

Dokument ten jest chroniony prawem autorskim i żadna jego część nie może być reprodukowana lub przesyłana  w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody  SoundTrade.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©SoundTrade 2021.

W celu poznania szczegółowych informacji o konsolecie  HD96-24  zapraszamy do kontaktu 
z przedstawicielami dystrybutora marki Midas w Polsce - SOUNDTRADE,

DZIAŁ HANDLOWY:

info@soundtrade.pl, tel. +48 22 632 02 85

WSPARCIE TECHNICZNE:

mniezbecki@soundtrade.pl, tel. 503 731 173

Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji/szkolenia w siedzibie SoundTrade w Piasecznie 
lub w siedzibie Państwa firmy.

SOUNDTRADE
ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

tel. 22 632 02 85, email: info@soundtrade.pl
web: soundtrade.pl

mailto:info@soundtrade.pl
mailto:mniezbecki@soundtrade.pl
http://www.soundtrade.pl/

