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Κάρτες Ήχου

Το US-16x08, είναι ένα νέο USB Audio/Midi interface, με εργονομική σχεδίαση και 
στιβαρή κατασκευή.  Διαθέτει 16 εισόδους 8 εξόδους αναλογικές, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστηρί-
ζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συ-
σκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Ultra-HDDA (High Definition Discrete 
Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–125 dBu), > Χρήση ενι-
σχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > 8 αναλογικές είσοδοι mic (XLR), > 8 αναλογικές 
είσοδοι line (balanced TRS 1/4, με δυνατότητα οι 2 να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά 
όργανα), > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 8 αναλογικές έξοδοι 1/4» TRS balanced line/speaker, 
> 1 Έξοδος ακουστικών 1/4» stereo, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Νέα εργονομική σχεδίαση και 

στιβαρή κατασκευή (από αλουμίνιο), με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack, > Διαθέτει DSP Mixer με δυνατότητα 
δρομολόγησης και εφαρμογής εφέ (Compressor, EQ), > S/N : 100 dB, > Παραμόρφωση 0.008 %, > Απόκριση 
Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Λειτουργία Standalone, > Δυνατότητα σύνδεσης με iOS συσκευές, > Zero-latency 
monitoring (direct monitoring), > Σύνδεση USB 2.0, > Υποστηρίζει ASIO 2.0, WDM (MME), Core Audio, Core MIDI, 
> Λειτουργεί σε: Windows 7/8, Mac OS 10.8.3 και άνω, > Επίσης περιλαμβάνει: Τροφοδοτικό, > Βάρος : 2.8 kg, > 
Διαστάσεις (W x D x H): 445 mm x 219 mm x 59 mm

€  332US-16X08

Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήρι-
ξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C. 

Γενικά χαρακτηριστικά
> 4 είσοδοι XLR ή 1/4 ιντσών TRS. για μικρόφωνο, γραμμή ή μουσικού οργάνου. > Σύνδεση 

USB Type-C (περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 192kHz audio formats. > > 
Συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση παραγωγή μουσικής 
είναι δυνατή με το λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis LE3. > IK 
Multimedia: SampleTank 4 SE. > Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μηνών. > 
Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδεσης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου. 
> Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον 
ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-HDDA. > Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού 

/ μονοφωνικού διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS). > Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερό-
τητα και χρηστικότητα. > Ελάχιστο μέγεθος buffer: επιλέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής 
με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγη-
σης που υπήρχαν προηγουμένως στα παράθυρα της συσκευής ήχου των Windows, υώρα συνδυάστηκαν σε ένα 
για να διευκολύνουν τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings 
Panel». > 4 αναλογικές balanced εξόδους TRS 1/4-ιντσών. > Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρη-
σης (Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου και εξόδου. > Διπλές εξόδους ακουστικών υψηλής ισχύος. 
> Υποστηρίζει USB bus power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > Η τροφοδοσία +48V phantom μέσω 
USB bus power είναι δυνατή, εάν η θύρα USB του υπολογιστή είναι Type-C. > Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > 
Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: > Windows: 
Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7, Windows 7 32-bit 
SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση. > Mac: macOS Catalina (10.15 ή 
μεταγενέστερη έκδοση), macOS Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS High Sierra (10.13 ή μεταγε-
νέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > Περιλαμβάνονται: AC adapter 
(PS-P1220E), Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

€  209US-4X4 HR
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Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήρι-
ξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C. 
Γενικά χαρακτηριστικά

> Είσοδος μικροφώνου XLR και είσοδος TRS 1/4 ιντσών με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ γραμμής ή 
μουσικού οργάνου. > Σύνδεση USB Type-C (περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 
192kHz audio formats. > Συχνότητες δειγματοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση 
παραγωγή μουσικής είναι δυνατή με το λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis 
LE3. > IK Multimedia: SampleTank 4 SE. > Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μη-
νών. > Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδεσης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου.
> Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον 

ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-HDDA. > Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού / μονοφωνικού 
διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS). > Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερότητα και χρηστι-
κότητα.
> Ελάχιστο μέγεθος buffer: επιλέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής με εξαιρετικά χαμη-

λή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν 
προηγουμένως στα παράθυρα της συσκευής ήχου των Windows, υώρα συνδυάστηκαν σε ένα για να διευκολύνουν 
τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings Panel». > Αναλο-
γική είσοδος και έξοδος στερεοφωνικής γραμμής RCA. > Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρησης 
(Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου και εξόδου. > 1 έξοδο ακουστικών. > Υποστηρίζει USB bus 
power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή 
ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). > Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows: Windows 10 32-bit, Windows 
10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7, Windows 7 32-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, 
Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση. Mac: macOS Catalina (10.15 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS 
Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS High Sierra (10.13 ή μεταγενέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: 
ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > Περιλαμβάνονται: Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

€  100US-1X2 HR

Η νέα σειρά USB Audio Interfaces με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου, υποστήρι-
ξη 192 kHz και υλοποίηση σύνδεσης USB Type-C. 
Γενικά χαρακτηριστικά

> 2 είσοδοι XLR / TRS Combo. για μικρόφωνο, γραμμή ή μουσικού οργάνου. > Σύνδεση USB Type-C 
(περιλαμβάνεται USB C-A). > Υποστηρίζει έως και 24bit / 192kHz audio formats. > Συχνότητες δειγμα-
τοληψίας: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz. > Η άμεση παραγωγή μουσικής είναι δυνατή με το λογι-
σμικό που περιλαμβάνεται: > Steinberg: Cubase LE, Cubasis LE3. > IK Multimedia: SampleTank 4 SE.
> Antares: AUTO-TUNE UNLIMITED Δωρεάν συνδρομή 3 μηνών. > Βελτιωμένο κύκλωμα διασύνδε-

σης ήχου TASCAM, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ήχου. > Βελτιωμένη ποιότητα καθαρού 
και φυσικού ήχου και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος, χάρη στον ενσωματωμένο προενισχυτή Ultra-

HDDA.
> Λειτουργία Loopback με υποστήριξη στερεοφωνικού / μονοφωνικού διακόπτη (Windows, Mac, iOS, iPadOS).
> Πρόγραμμα οδήγησης TASCAM με βελτιωμένη σταθερότητα και χρηστικότητα. > Ελάχιστο μέγεθος buffer: επι-

λέξιμο από 4 samples παρέχοντας ένα περιβάλλον εγγραφής με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. > Αναθεωρημένη 
δομή προγράμματος οδήγησης: Τα 3 προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν προηγουμένως στα παράθυρα της συ-
σκευής ήχου των Windows, υώρα συνδυάστηκαν σε ένα για να διευκολύνουν τη χρήση του. > Νέο λειτουργικό και 
απλού σχεδιασμού λογισμικό ελέγχου «US-HR Settings Panel». > 2 αναλογικές balanced εξόδους TRS 1/4-ιντσών.
> Λειτουργία άμεσης ακρόασης μηδενικής καθυστέρησης (Zero-latency). > Διεπαφή MIDI μέσω MIDI εισόδου 

και εξόδου. > 1 έξοδο ακουστικών. > Υποστηρίζει USB bus power. > Υποστηρίζει τροφοδοσία +48V phantom. > 
Σύνδεση: 4 ακίδων USB Type-C. > Ρυθμός μεταφοράς: Υψηλή ταχύτητα USB 2.0 (480 Mbps). > Υποστηριζόμενα 
λειτουργικά συστήματα: Windows: Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-
bit, Windows 7, Windows 7 32-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 7 64-bit SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Mac: macOS Catalina (10.15 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS Mojave (10.14 ή μεταγενέστερη έκδοση), macOS 

High Sierra (10.13 ή μεταγενέστερη έκδοση). > Υποστηρίζει: ASIO2.0, WDM, MIDI, Core Audio, Core MIDI. > 
Περιλαμβάνονται: Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C).

€  141US-2X2 HR
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(20 IN/8 OUT USB Audio/MIDI Interface) 
Το SERIES 208i, είναι ένα νέο USB Audio/MIDI interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή 

κατασκευή.  Διαθέτει συνολικά 20 εισόδους και 8 εξόδους, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/192kHz, ενώ 
λειτουργεί σε PC/Mac και περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να ηχο-
γραφείτε. Τεχνικά χαρακτηριστικά για το SERIES 208i : > USB Audio/MIDI Interface με συνολικά 
20 εισόδους και 8 εξόδους. > Εγγραφή / Αναπαραγωγή μέχρι 24-bit/192 kHz. > 4 εισόδους XLR/

TRS combo mic/line/instrument. > Ανεξάρτητη τροφοδοσία Phantom 48V. > 4 προενισχυτές μικρο-
φώνου High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–120 dBu), > 2 
θύρες επέκτασης optical S/MUX για σύνδεση μέχρι 16 κανάλια ήχου (για συσκευές συμβατές με ADAT ή S/MUX). 
> 8 αναλογικές εξόδους 1/4» για ακρόαση (7.1 surround). > 2 εξόδους για ακουστικά. > Ενσωματωμένα εφέ: 
reverb, compressor, 4-band EQ. > Έλεγχος για: faders, routing, aux buses, effects, και phase invert, μέσω λογισμι-
κού (TASCAM Control software). > Ευέλικτη δρομολόγηση εισόδων / εξόδων. > 8 bus mixer DSP, μέσω λογισμι-
κού (TASCAM Control software). > Μέχρι 4 aux buses για να συνδέσετε μέχρι 4 ζεύγη ηχείων. > Περιλαμβάνει τα 
λογισμικά: Steinberg Cubase LE DAW, IK Multimedia AmpliTube, IK Multimedia T-RackS. > Είσοδο / Έξοδο MIDI. > 
Είσοδο / Έξοδο Word clock. > Σύνδεση μέσω USB 2.0. 

€  301SERIES 208i

(10 IN/2 OUT USB Audio/MIDI Interface)
Το SERIES 102i, είναι ένα νέο USB Audio/MIDI interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατα-

σκευή.  Διαθέτει συνολικά 10 εισόδους και 2 εξόδους, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/192kHz, ενώ λειτουργεί 
σε PC/Mac και περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να ηχογραφείτε. Γενικά 
χαρακτηριστικά του SERIES 102i: > USB Audio/MIDI Interface με συνολικά 10 εισόδους και 2 εξόδους. 
> Εγγραφή / Αναπαραγωγή μέχρι 24-bit/192 kHz. > 2 εισόδους XLR/TRS combo mic/line/instrument. 
> Ανεξάρτητη τροφοδοσία Phantom 48V. > 2 προενισχυτές μικροφώνου High Definition Discrete 

Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–120 dBu), > 1 θύρα επέκτασης optical S/MUX για 
σύνδεση μέχρι 8 κανάλια ήχου (για συσκευές συμβατές με ADAT ή S/MUX). > 2 αναλογικές εξόδους 1/4» για ακρό-
αση. > 2 εξόδους για ακουστικά. > Ενσωματωμένα εφέ: reverb, compressor, 4-band EQ. > Έλεγχος για: faders, 
routing, aux buses, effects, και phase invert, μέσω λογισμικού (TASCAM Control software). > Ευέλικτη δρομολό-
γηση εισόδων / εξόδων. > Περιλαμβάνει τα λογισμικά: Steinberg Cubase LE DAW, IK Multimedia AmpliTube, IK 
Multimedia T-RackS. > Είσοδο / Έξοδο MIDI. > Είσοδο / Έξοδο Word clock. > Σύνδεση μέσω USB 2.0. 

€  225SERIES 102i

Γενικά Χαρακτηριστικά > Παραγωγή podcast με έως και τέσσερα άτομα: 
4 είσοδοι μικροφώνου με αυτόματη μίξη, 4 έξοδοι ακουστικών. > Προσκαλέστε επισκέπτες και φίλους: 
Mix-Minus για να συμπεριλάβετε κλήσεις με ήχο χωρίς ηχώ μέσω Bluetooth, είσοδο USB ή καλώδιο ήχου 
4 πόλων TRRS. > Sound pads για άμεση ενεργοποίηση ήχου και εφέ. > Εύκολος και διαισθητικός έλεγχος 
χρησιμοποιώντας οθόνη αφής 5 ιντσών. > Πλήρως συμβατό με το ειδικό λογισμικό Tascam Podcast Editor 
για κάλυψη ολόκληρης της ροής εργασιών παραγωγής. > Καταγράφει έως και 14 κανάλια απευθείας σε 
κάρτα SD (12 κανάλια + στερεοφωνική μίξη). > Ενσωματωμένη διεπαφή ήχου USB με 14 εισόδους και δύο 
εξόδους. > Εννέα επιλογές γλώσσας, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κινέ-

ζικα, Ιαπωνικά και Κορεατικά. > Τέσσερις είσοδοι μικροφώνου balanced XLR/TRS combo jacks. > Τέσσερις έξοδοι 
ακουστικών με ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης. > Είσοδος/έξοδος ακουστικών μέσω μίνι υποδοχής TRRS 3,5 mm 
(αντικατοπτρίζει την έξοδο της εξόδου ακουστικών 1). > Στερεοφωνική είσοδος γραμμής, επιλέξιμη μεταξύ διπλών 
balanced TRS υποδοχών και υποδοχής TRRS 3,5 mm. > Balanced έξοδοι ακρόασης μέσω διπλών υποδοχών TRS. > 
Στερεοφωνική έξοδος γραμμής μέσω στερεοφωνικού μίνι βύσματος 3,5 mm. > Οκτώ κουμπιά Sound Pad: Χρη-
σιμοποιήστε τα για άμεση αναπαραγωγή ήχων εφέ, τζινγκλ, μουσικής υπόκρουσης ή άλλου υλικού ήχου. > Οκτώ 
τράπεζες ήχου διαθέσιμες για έως και 64 ήχους συνολικά. Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των οκτώ τραπεζών ήχου 
μέσω της οθόνης αφής. > Περιλαμβάνεται μία τράπεζα ήχων (μπορεί να ρυθμιστεί με το Podcast Editor). > Οκτώ 
μεγάλοι ρυθμιστές καναλιών για ανάμειξη των επιπέδων: τέσσερα σήματα μικροφώνου, ένα στερεοφωνικό σήμα 
μέσω USB, ένα στερεοφωνικό σήμα από μια φορητή συσκευή, ένα στερεοφωνικό σήμα μέσω Bluetooth, ακούγεται 
το Sound Pad. > Κουμπιά σίγασης (Mute) και σόλο (Solo) σε κάθε κανάλι (κανάλι μαξιλαριών ήχου: Μόνο σόλο). 
> Κουμπί Talkback για ανακοινώσεις στους συμμετέχοντες στο podcast. > Κουμπί σήμανσης (Mark) για να ορίσε-
τε σημάδια για συγκεκριμένα συμβάντα ή φάσεις του podcast κατά την εγγραφή. > Τροφοδοτείται από χαμηλού 
θορύβου DC 12 V (προσαρμογέας AC με βιδωτό κλείδωμα περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό).  > Κανάλια 
μικροφώνου: Επιλογή μεταξύ πυκνωτικά (με phantom power 48 V) και δυναμικά. Εύκολη ρύθμιση ήχου (Βαθύ, 
μεσαίο, φωτεινό) ή χειροκίνητη ρύθμιση (ημι-παραμετρικό EQ δύο ζωνών), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Εύκολη 
ρύθμιση compressor (Soft, Hard) ή χειροκίνητη ρύθμιση με πέντε παραμέτρους, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 
De-esser (τρεις παράμετροι) και μείωση θορύβου (πέντε παράμετροι). Reverb (μόνο ένα κανάλι μικροφώνου) με 
εύκολες ρυθμίσεις (Small, Medium, Large) ή χειροκίνητη ρύθμιση

€  498Mixcast 4
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Κάρτα ήχου για ηχογράφηση μικροφώνου / κιθάρας, σε συσκευές iPhone, iPad, 
iPod της Apple. Διαθέτει : > προενισχυτή μικροφώνου/οργάνου, > Είσοδο balanced/unbalanced (XLR/
TS), > Phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > Έλεγχος εισόδου μικροφώνου, > Έξοδο ακουστι-
κών, > Τροφοδοσία από 2 μπαταρίες ΑΑ (απαραίτητο μόνο για χρήση του προενισχυτή μικροφώνου και 
του phantom power, > Συνδέεται μέσω ειδικού καλωδίου (4-pin), > Δωρεάν λογισμικό της Tascam, για 
ηχογράφηση (διαθέσιμο από το AppStore) 

€  57iXZ

Στερεοφωνικός προενισχυτής Mic/Line, για συσκευές iPhone, iPad, iPod της Apple. 
Διαθέτει : > 2 στερεοφωνικές εισόδους, > Επιλογέα εισόδου (A/B/STEREO), > Δυνατότητα μονοφωνικής 
λειτουργίας, > Ενσωματωμένο μετατροπέα (αναλογικό σε ψηφιακό), > Ηχογράφηση 44.1kHz/16-bit, > 
Έλεγχος εισόδου Α και εισόδου Β, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδου Α και εισόδου Β, > Ενσωματωμέ-
νη λειτουργία Limiter, > Τροφοδοσία από τη συσκευή, > Συνδέεται στην υποδοχή «dock» της συσκευής, 
> Δωρεάν λογισμικό της Tascam, για ηχογράφηση (διαθέσιμο από το AppStore). 

€  72iXJ2

Στερεοφωνικό μικρόφωνο, για ηχογράφηση ήχου υψηλής πιστότητας, με οποιαδή-
ποτε ψηφιακή κάμερα DSLR (εγγραφή βίντεο).  Το TM-2X, προέρχεται από τη γνωστή σειρά ψηφιακών 
εγγραφέων DR της Tascam. Τοποθετείται εύκολα στο πάνω μέρος της κάμερας, είναι πυκνωτικό καρδι-
οειδές, σε διάταξη Χ-Υ (ιδανικό για στερεοφωνικές εγγραφές). Γενικά χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικό, 

πυκνωτικό μικρόφωνο υψηλής πιστότητας, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Εύκολη τοποθέτηση σε 
οποιαδήποτε DSLR κάμερα, > Περιλαμβάνει επιπλέον βάση στήριξης (προέκταση), για αποφυγή κρα-
δασμών, > Δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών, > Τροφοδοτείται από την κάμερα (δεν χρειάζεται 
τροφοδοσία), > Ρύθμιση ευαισθησίας εισόδου, > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, > Δυνατότητα 
στήριξης σε τρίποδο, > Μέγιστο SPL: 125 dB, > S/N: 74 dB, > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 20 kHz, > 
Βάρος: 75 g, > Περιλαμβάνει γούνινο αντιανέμιο (για εξωτερικές ηχογραφήσεις), > Διαστάσεις (Π, Υ, Β): 
57 mm x 59 mm x 69 mm

€  97TM-2X

Συσκευές για iPhone, iPad, DSLR
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Το DV-D01U, είναι ένα DVD player μεγέθους 1U με δυνατότητα τοποθέ-
τησης σε rack. Διαβάζει δίσκους DVD Video, DVD Audio (2-channel only), Video CD, CD-DA, MP3, 

WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1 και DivX. Το DV-D01U διαθέτει : > Έξοδο ψηφι-
ακή HDMI (High Definition Multimedia Interface), > Εξόδους video  Composite, S-Video, 
και Component, > Αναλογικές εξόδους ήχου (RCA), > Ψηφιακές εξόδους optical για ήχο 
Dolby Digital και DTS surround, > Δυνατότητα αναπαραγωγής slow motion, frame by 

frame, power-on play, ρύθμιση aspect, επιλεγόμενο scan mode, κλείδωμα συρταριού, FVPP (Fine 
Video Picture Processing), και Progressive Scan, > Σειριακή θύρα επικοινωνίας  RS-232, > Ασύρμα-

το τηλεχειριστήριο.

€  377DV-D01U

CD/CD-RW

Νέο επαγγελματικό CD player σε μορφή  1U rack.Το CD-500B διαθέτει : 
Αναπαραγωγή CD-R/RW (12cm CD), Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV , αντικραδασμι-
κή προστασία, φόρτωση του CD μέσω ειδικής σχισμής, αναλογικές εξόδους RCA /XLR 
unbalanced, ψηφιακή έξοδο S/PDIF coaxial/optical & XLR AES/EBU. Δυνατότητα αλλαγής 
ταχύτητας ±16% (χωρίς να αλλάξει η τονικότητα του τραγουδιού), λειτουργία επανα-

φοράς στο σημείο του τελευταίου start, Flash start (20 tracks), Fader start / intro check / 
event start, λειτουργία auto ready & auto  cue, δυνατότητα fade in/out  (10 seconds). Eλεγχος με 

ασύρματο τηλεχειριστήριο, ποδοδιακόπτη,  και μέσω θύρας 15pin D-sub.

€  461CD-500B

Το CD-RW900SX είναι μια επαγγελματική συσκευή εγγραφής 
και αναπαραγωγής CD που αντικαθιστά το CD-RW900MKII. Χαρακτηριστικά εγγραφής:
> Συνεχής εγγραφή χωρίς κενά. > Ανεξάρτητα χειριστήρια στάθμης αναλογικής εισόδου 

L/R. > Ρυθμιζόμενη ψηφιακή στάθμη. > Αυτόματη (κατά επίπεδο, ανά ώρα, digital direct) 
ή χειροκίνητη εισαγωγή κοματιών. > Fade in/out από 1 έως 30 δευτερόλεπτα σε βήματα 
1 δευτερολέπτου. > Λειτουργία σίγασης Rec για εγγραφή τεσσάρων δευτερολέπτων σιω-
πής. > Συγχρονισμός εγγραφής. > Ο αριθμός των κομματιών που μπορούν να εγγραφούν 

ταυτόχρονα μπορεί να περιοριστεί. Χαρακτηριστικά αναπαραγωγής: > Pitch control (±16% 
σε βήματα από 0,1 έως 1,0%), Έλεγχος Key (±6 semi-tones), αρχική λειτουργία πλήκτρων (αλλαγή 
ρυθμού χωρίς αλλαγή κλειδιού) > Auto Cue, Auto Ready. > Αναπαραγωγή ενεργοποίησης (αναπα-
ραγωγή όταν ανάβει το ρεύμα). > Συνεχής, απλή, τυχαία ή προγραμματισμένη αναπαραγωγή (έως 
99 τραγούδια). > Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων, μονής ή A-B. Αλλα χαρακτηριστικά: 
> Υποστηριζόμενα μέσα: CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA. > Αξιόπιστος μηχανισμός μονάδας 
δίσκου CD με υποδοχή φόρτωσης. > Διαγραφή/κατάργηση οριστικοποίησης CD-RW. > Η ένδειξη 
ώρας μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ του χρόνου που έχει παρέλθει και του υπολειπόμενου χρόνου 
ενός δίσκου ή κομματιού. > Αναπαράγει αρχεία MP3 σε CD δεδομένων (έως 8 επίπεδα φακέλων). 
> Εμφανίζει ετικέτες MP3 στην οθόνη. > Υποστηρίζει CD-Text. > Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή CD-Text και ως τηλεχειριστήριο. > RCA unbalanced ανα-
λογικές I/O. > Ομοαξονική και οπτική ψηφιακή I/O (IEC 60958-3, SPDIF). > Έξοδος ακουστικών 
με έλεγχο στάθμης (20 mW ανά κανάλι). > Μετατροπέας ρυθμού δειγματοληψίας σε ομοαξονικές 
και οπτικές ψηφιακές εισόδους. > Αντικραδασμική μνήμη (4 δευτερόλεπτα). > Περιλαμβάνεται 
ασύρματο τηλεχειριστήριο. > Ο απομακρυσμένος δέκτης υπερύθρων μπορεί να απενεργοποιηθεί. > 
Τριπολική πρίζα AC με αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας. > Σασί 19 ιντσών με βάση rack-mount 
(2U).

€  CD-RW900SX
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Το CD-200, είναι ένα οικονομικό  CD player, κατάλληλο για τις περισσότερες 
εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει 
δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπαραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 και 
WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαρα-
γωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, 
όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμ-

φάνιση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > Αντικραδασμική 
μνήμη (10 δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική έξοδος (RCA), 
> Ψηφιακή έξοδος SPDIF (coaxial, optical), > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19’’ Rack 

mount (2U).

€  217CD-200

Το CD-200BT, είναι ένα οικονομικό  CD player, με υποστήριξη 
Bluetooth®, κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > 
Δυνατότητα αναπαραγωγής Internet radio, ή άλλων αρχείων σε τοπικό δί-
κτυο μέσω σύνδεσης Bluetooth (smartphone ή υπολογιστή), > Αναπαραγωγή 
άλλων πηγών μέσω εισόδου AUX IN, > Υποστήριξη Bluetooth apt-X codec, για 
καλύτερο ήχο (επίσης υποστηρίζει AAC και SBS), > Υψηλής ποιότητας οδηγός της 

Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπαραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 και WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι 
αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, 
όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμφάνι-
ση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > Αντικραδασμική μνήμη (10 
δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική έξοδος (RCA), > Ψηφιακή 
έξοδος SPDIF (coaxial, optical),  > Λειτουργία Intro Check, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστή-
ριο, > 19’’ Rack mount (2U).

€  318CD-200 BT

Επαγγελματικό (2U rack-mountable) CD Player για υψηλής ποιότητας ανα-
παραγωγή ήχου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Αναπαραγωγή Audio CD-R/RW, MP3 (192 KBit/s), WAV. > Δυνα-
τότητα Flash start (για 20 tracks). > Αριθμημένα κουμπιά για επιλογη tracks, > Αναζή-
τηση με ακρίβεια Frame. > Μνήμη μέχρι 20 cue points. > Υποστηρίζει λειτουργίες: Skip 
back, Auto cue, auto ready, incremental playback, intro check, Resume. > Αναζήτηση 
Index για audio CDs και Directory για MP3 CDs. > Λειτουργίες αναπαραγωγής: Single, All 
και Program (μέχρι 99 tracks). > Μνήμη για προγράμματα αναπαραγωγής μέχρι 100 CDs. 

> Λειτουργίες επανάληψης: Single, All και A–B. > +/- 16% pitch control. > Ρυθμιζόμενος χρόνος 
μεταξύ των tracks. > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας δίχως αλλαγή κλειδιού. > Fade in/out (μέχρι 
10 seconds, σε βήματα 0.5-second). > Εμφάνιση ένδειξης χρόνου (track elapsed / track remain / 
total remain). > Λειτουργία Power-on play (timer function). > Fader start / event start. > Δυνατό-
τητα κλειδώματος λειτουργιών. > Anti-shock memory. > Αναλογικές εξόδους XLR balanced και RCA 
unbalanced. > Ψηφιακές εξόδους Coaxial (SPDIF) και XLR AES/EBU. > Mono output. > Έλεγχος 
μέσω: Serial control (RS-232C, D-sub 9-pin) και Parallel control port (D-sub 15-pin). > Έξοδος 
ακουστικών. > Ενσωματωμένο μεγάφωνο ακρόασης. > Οθόνη Backlit LC. > 2U rack-mountable. 
> Ασύρματο τηλεχειριστήριο. > Προαιρετικά αξεσουάρ: Footswitch (RC-3F), Direct play remote 
control (RC-20), Flash start remote control (RC-SS20). 

€  880CD-6010
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Το CD-200SB, είναι μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου από SD/SDHC 
memory cards, USB sticks ή από CDs (CD-DA, CD-R, CD-RW), κατάλληλη για τις περισ-

σότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων WAV, 
MP3, MP2, WMA, AAC από SD/SDHC cards ή USB memory, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή 
αρχείων WAV, MP3, MP2 από CD-R και CD-RW, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή Audio CD, 
> Αμεση πρόσβαση σε 10 επιλεγμένους φακέλους σε SD/SDHC cards και USB memory, 

> Δυνατότητα Dubbing από CD σε SD/SDHC memory cards, USB sticks (WAV or MP3 
format), > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), > Αναπα-
ραγωγή CD ήχου, > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από CD, > Επιλογή φακέλων για αρχεία 
MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη 
αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγου-
διού (intro check), > Εμφάνιση πληροφοριών ID3 tags και CD-Text, > Pitch control +/- 12.5%, > 
Αντικραδασμική μνήμη (10 δευτερόλεπτα), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογι-
κή έξοδος (RCA), > Ψηφιακή έξοδος SPDIF (coaxial, optical),  > Λειτουργία Intro Check, > Περι-
λαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19’’ Rack mount (2U).

€  351CD-200 SB

Επαγγελματικό τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του CD-500/CD-500B και άλλων 
συσκευών αναπαραγωγής CD της TASCAM. Διαθέτει 20 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης για αναπαραγωγή 

τίτλων, βήματα προγράμματος ή αναπαραγωγή καταχωρημένης λίστας (playlist). > Ένα κουμπί STOP / 
LOAD σας επιτρέπει να σταματήσετε την αναπαραγωγή  και να προ-φορτώσετε τα κομμάτια στα αντί-
στοιχα πλήκτρα, εφόσον η συσκευή υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία. > Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης 
(ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο σε μια συμβατή συσκευή και τροφοδοτείται με 

ρεύμα από αυτό) > Χώρος για ταμπελάκια μαρκαρίσματος πάνω από τα πλήκτρα > Καλώδιο σύνδεσης 
2,5mm TRS, μήκους 3,9 m > Ισχύς: 4,1 mW > Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 210 mm x 20 mm x 94 mm > 
Βάρος: 0,38 κιλά

€  175RC-20
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Portastudios

Ψηφιακό 24κάναλο Home Studio 
Η Tascam κυκλοφόρησε το DP-24SD, ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/

μίξης, ιδανικό για home studio. Διαθέτει 24 κανάλια, έγχρωμη οθόνη LCD, ενώ χρησιμοποιεί κάρτες 
SD/SDHC ως μέσο εγγραφής. Μπορείτε να ηχογραφήαετε μέχρι 8 κανάλια ταυτόχρονα, ενώ 

υπάρχει και ένα επιπλέον στερεοφωνικό κανάλι για τη μίξη του κάθε τραγουδιού. 
Γενικά χαρακτηριστικά του DP-24 > 24 κανάλια (εγγραφή σε κάρτα SD/SDHC). > 44.1/48 

kHz, 24/16 bit. > Ταυτόχρονη αναπαραγωγή 24 κανάλια. > Ταυτόχρονη εγγραφή 8 κανάλια. 
> 1 στερεοφωνικό κανάλι για μίξη (Master). > 8 βοηθητικά “εικονικά” κανάλια, για κάθε κανάλι. 

> 99 σημεία / τραγούδι (markers). > Λειτουργία Track Bounce. > Λειτουργία punch in/out (αυτόματη/
χειροκίνητη). > Λειτουργία “πρόβας” πριν την εγγραφή. > Συγχρονισμός μέσω MTC / Midi Clock. > Ενσωματω-

μένα εφέ και δυναμικούς επεξεργαστές (Reverb, delay, chorus, overdrive distortion, delay, flange). > Mastering 
compressor (single band ή multi-band). > Mastering equalizer, noise shaper, normalize. > Χρωματικό κουρδιστή-
ρι και μετρονόμος. > Παραμετρικό EQ 3 περιοχών για κάθε κανάλι. > 8 είσοδοι μικροφώνων/line (XLR/jack), με 
phantom power (η μία ειδικά για ηλεκτρικά μουσικά όργανα). > Στερεοφωνική έξοδος (RCA). > Στερεοφωνική 
έξοδος (balanced Jack). > 2 έξοδοι Effect Send (unbalanced Jack). > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 (για μεταφορά 
από/προς PC/MAC αρχείων WAV).

€  415DP-24SD

Ψηφιακό 32κάναλο Home Studio 
Η Tascam κυκλοφόρησε το DP-32, ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανι-

κό για home studio. Διαθέτει 32 κανάλια, έγχρωμη οθόνη LCD, ενώ χρησιμοποιεί κάρτες SD/SDHC 
ως μέσο εγγραφής. Μπορείτε να ηχογραφήαετε μέχρι 8 κανάλια ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει και 
ένα επιπλέον στερεοφωνικό κανάλι για τη μίξη του κάθε τραγουδιού. 
Γενικά χαρακτηριστικά του DP-32 > 32 κανάλια (εγγραφή σε κάρτα SD/SDHC). > 44.1/48 

kHz, 24/16 bit. > Ταυτόχρονη αναπαραγωγή 32 κανάλια. > Ταυτόχρονη εγγραφή 8 κανάλια. 
> 1 στερεοφωνικό κανάλι για μίξη (Master). > 8 βοηθητικά “εικονικά” κανάλια, για κάθε κα-

νάλι. > 99 σημεία / τραγούδι (markers). > Λειτουργία Track Bounce. > Λειτουργία punch in/out 
(αυτόματη/χειροκίνητη). > Λειτουργία επεξεργασίας (COPY INSERT, COPY PASTE, MOVE INSERT, 

MOVE PASTE, OPEN, CUT, SILENCE, CLONE TRACK, CLEAN OUT). > Ενσωματωμένα εφέ και δυναμι-
κούς επεξεργαστές (Reverb, delay, chorus, overdrive distortion, delay, flange). > Mastering compressor (single 
band ή multi-band). > Mastering equalizer, noise shaper, normalize. > Χρωματικό κουρδιστήρι και μετρονόμος. > 
Παραμετρικό EQ 3 περιοχών για κάθε κανάλι. > 8 είσοδοι μικροφώνων/line (XLR/jack), με phantom power (η μία 
ειδικά για ηλεκτρικά μουσικά όργανα). > Στερεοφωνική έξοδος (RCA). > Στερεοφωνική έξοδος (balanced Jack). 
> 2 έξοδοι Effect Send (unbalanced Jack). > Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων WAV. > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 (για 
μεταφορά από/προς PC/MAC αρχείων WAV).

€  520DP-32SD

Ψηφιακό 8κάναλο Home Studio 
Γενικά χαρακτηριστικά : > Ηχογραφεί σε κάρτες SD/SDHC, , > 8 κανάλια εγγραφής / αναπαραγωγής σε 

ποιότητα CD (44.1 kHz, 16 bit), > Ταυτόχρονη εγγραφή 2 καναλιών, > Ενσωματωμένο στερεοφω-
νικό πυκνωτικό μικρόφωνο, > Ειδικό κανάλι για τη στερεοφωνική μίξη, > EQ 2 περιοχών σε κάθε 
κανάλι, > 2 είσοδοι line TRS (η μία ειδικά για κιθάρα), > 2 είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom 
power, > Stereo έξοδος RCA, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 για μεταφορά των αρχείων (WAV) 

από και προς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, > Έξοδος ακουστικών, > Δυνατότητα επεξεργασία της  
ηχογράφησης ( copy, paste, move, erase, silence), > Auto punch in/out, > Ενσωματωμένη μονάδα 

βάθους (reverb processor), > Ενσωματωμένη μονάδα πολυεφέ για το master (EQ, single/multi-band 
compression,  normalizer), > Λειτουργία backup/restore, > Λειτουργία track bounce, >  Ενσωματωμένο 

κουρδιστήρι και μετρονόμο, > Σύνδεση με ποδοδιακόπτη (προαιρετικά, RC-3F), > 9 ποτενσιόμετρα (45-mm).

€  259DP-03 SD
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Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 6 καναλιών.
Το νέο DP-006 της TASCAM, διαθέτει : > Εγγραφή/αναπαραγωγή 44.1kHz στα 16bit, > 6 κανάλια εγγρα-

φής (2 μονοφωνικά και 2 στερεοφωνικά), > Χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης τύπου SD (512 MB – 2 GB) και 
τύπου SDHC (4–32 GB), > 1 στερεοφωνικό κανάλι για Master, > 2 εισόδους μικροφώνων / Line (6.3-mm 
phone jack), > 1 έξοδο ακουστικών / Line (3.5-mm stereo mini jack), > Θύρα σύνδεσης USB 2.0, για 
μεταφορά αρχείων προς/από υπολογιστή, > Τροφοδοσία από 4 μπαταρίες ΑΑ, ή από τροφοδοτικό TASCAM 
PS-P520 (δεν περιλαμβάνεται), > Λειτουργία Undo/Redo, > Λειτουργία Bounce (μίξη πολλών καναλιών σε 
ένα), > Έλεγχος Level/Pan κατά την αναπαραγωγή, > Ενσωματωμένο χρωματικό κουρδιστήρι, > Ενσω-

ματωμένος μετρονόμος, > Λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής (ανάμεσα σε δύο σημεία), > Δυνατότητα 
μετακίνησης σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, > Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας, > Δυνατότητα στήριξης σε 
βάση (τρίποδο ή βάση μικροφώνου), > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz, +1 dB/-3 dB, > Ολική παραμόρ-
φωση: μικρότερη από 0.05%, > Λόγος σήματος προς θόρυβο: μεγαλύτερος από 81dB, > Διαστάσεις: 155(W)

mm, 42(H)mm, 107(D)mm, > Βάρος: 360g

€  142DP-006

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 8 καναλιών.
Το νέο DP-008 της TASCAM, διαθέτει : > Ενσωματωμένο πυκνωτικό μικρόφωνο (stereo), > Ταυτόχρονη 
εγγραφή 2 καναλιών, > Μίξη 8 καναλιών με ρύθμιση στάθμης, EQ (2 περιοχές) και Pan Pot για το κάθε 
κανάλι, > Ενσωματωμένο εφέ (reverb) με στάθμη για κάθε κανάλι, > Εγγραφή 44.1kHz/16-bit, σε κάρτες 
μνήμης SD/SDHC, > Περιλαμβάνει κάρτα 1GB, > Μικρό μέγεθος, φορητό, τροφοδοτείται από 4 μπαταρίες 
ΑΑ ή από εξωτερικό τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται), > Λειτουργία Bounce, για εγγραφή περισσότερων 
καναλιών, > 2 είσοδοι Mic/Line, > Ξεχωριστό Master Track, για να γράφετε τη συνολική μίξη, > Ενσωμα-

τωμένο χρωματικό κουρδιστήρι και μετρονόμο, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, για σύνδεση με υπολογιστή, 
> Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων WAV, > Διαστάσεις: πλάτος: 155 mm, βάθος: 34 mm, ύωος: 107 mm, > Βάρος : 
360 gr (χωρίς μπαταρίες).

€  215DP-008EX

Επεξεργαστές Φωνής

Vocal Producer (Antares)
Συνδιασμός του Auto-Tune και του Microphone Modeler της Antares. Ιδανικό για επεξεργασία 
φωνής σε συναυλίες ή σε studio. Διαθέτει > Δυνατότητα τονικής διόρθωσης φωνής / μουσικών 
οργάνων, > Βιβλιοθήκες με έτοιμες ρυθμίσεις, > Προσωμοίωση γνωστών μικροφώνων,> Προσω-
μοίωση λυχνίας, > Compressor, > Gate, > De-esser (ρυθμιζόμενο), > Παραμετρικό EQ 2 περιο-

χών, > Δυνατότητα αποθήκευσης / ανάκλησης προσωπικών ρυθμίσεων, > Έλεγχος μέσω Midi.

€  360TA-1VP
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Ψηφιακές συσκευές εγγραφής

Το SS-CDR250N είναι μία solid-state ψηφιακή συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής 
CD/Media, με δυνατότητα σύνδεσης σε FTP server μέσω δικτύου. Ηχογραφεί αρχεία WAV και MP3, χρησιμοποιεί 
για μέσο αποθήκευσης κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC και USB flash, ενώ υποστηρίζει μέχρι 96kHz / 24bit. Επι-
πλέον διαθέτει αναλογικές εισόδους/εξόδους XLR και RCA, ψηφιακές εισόδους/εξόδους AES/EBU (XLR) και SPDIF 

(Coaxial), καθώς και δυνατότητα ελέγχου μέσω ειδικού remote control ή μέσω εφαρμογής 
από συσκευές iOS και Android. Γενικά χαρακτηριστικά του SS-CDR250N
> Ηχογραφεί σε και διαβάζει από: CD, USB flash memory (μέχρι 64 GB), κάρτες SD/SDHC/

SDXC (μέχρι 128 GB), > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι 96 kHz / 24 bit, > Δυνα-
τότητα σύνδεσης σε δίκτυο, > Δυνατότητα remote control μέσω LAN, parallel port, RS-232C, 

εφαρμογής Android/iOS, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU (XLR), > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο SPDIF (Coaxial), > 
2 αναλογικές εισόδους XLR, για μικρόφωνα (με 48-volt phantom power) ή Line, > 2 αναλογικές εισόδους/εξόδους 
RCA, > 2 αναλογικές εξόδους XLR, > Προαιρετική κάρτα IF-DA2 σε πρωτόκολλο επικοινωνίας Dante (2 κανάλια), 
> Λειτουργία FTP client για αυτόματο uploading / downloading από FTP server, > Δυνατότητα σύνδεσης με: 
RC-SS150 flash start controller (προαιρετικό), RC-3F footswitch (προαιρετικό), RC-20 remote control (προαιρετι-
κό), > Time synchronisation μέσω SNTP client, > 2 θέσεις για κάρτες SD με δυνατότητα λειτουργίας mirror (για 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), relay (για συνεχόμενη εγγραφή από τη μία κάρτα στην άλλη), > Για εγγρα-
φή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Pre-recording, Auto track, Auto level, Power-on recording, Direct recording, > Για 
αναπαραγωγή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Call, Ducking, Incremental play, Auto Cue, Auto Ready, Pitch control, 
Key control, Repeat, Τρόπος αναπαραγωγής: Program, Random, Single, End of message, > Ελεύθερη τοποθέτηση 
Markers, > Διαθέτει Compressor και Limiter, > Sampling rate converter στις εισόδους/εξόδους, > Λειτουργία Link 
playback για παράλληλη λειτουργία 2 συσκευών, > Αυτόματη αποθήκευση σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας, 
> 1U rack-mount.

€  880SS-CDR250N

Το SS-R250N είναι μία solid-state ψηφιακή συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής, με 
δυνατότητα σύνδεσης σε FTP server μέσω δικτύου. Ηχογραφεί αρχεία WAV και MP3, χρησιμοποιεί για μέσο απο-
θήκευσης κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC και USB flash, ενώ υποστηρίζει μέχρι 96kHz / 24bit. Επιπλέον διαθέτει 
αναλογικές εισόδους/εξόδους XLR και RCA, ψηφιακές εισόδους/εξόδους AES/EBU (XLR) και SPDIF (Coaxial), κα-

θώς και δυνατότητα ελέγχου μέσω ειδικού remote control ή μέσω εφαρμογής από συσκευές 
iOS και Android.
Γενικά χαρακτηριστικά του SS-R250N: > Ηχογραφεί σε και διαβάζει από: USB flash memory 

(μέχρι 64 GB), κάρτες SD/SDHC/SDXC (μέχρι 128 GB), > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγω-
γή μέχρι 96 kHz / 24 bit, > Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, > Δυνατότητα remote control 

μέσω LAN, parallel port, RS-232C, εφαρμογής Android/iOS, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU (XLR), > Ψηφιακή 
είσοδο/έξοδο SPDIF (Coaxial), > 2 αναλογικές εισόδους XLR, για μικρόφωνα (με 48-volt phantom power) ή Line, 
> 2 αναλογικές εισόδους/εξόδους RCA, > 2 αναλογικές εξόδους XLR, > Προαιρετική κάρτα IF-DA2 σε πρωτό-
κολλο επικοινωνίας Dante (2 κανάλια), > Λειτουργία FTP client για αυτόματο uploading / downloading από FTP 
server, > Δυνατότητα σύνδεσης με: RC-SS150 flash start controller (προαιρετικό), RC-3F footswitch (προαιρετι-
κό), RC-20 remote control (προαιρετικό), > Time synchronisation μέσω SNTP client, > 2 θέσεις για κάρτες SD με 
δυνατότητα λειτουργίας mirror (για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), relay (για συνεχόμενη εγγραφή από τη 
μία κάρτα στην άλλη), > Για εγγραφή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Pre-recording, Auto track, Auto level, Power-
on recording, Direct recording, > Για αναπαραγωγή, υποστηρίζει τις λειτουργίες: Call, Ducking, Incremental play, 
Auto Cue, Auto Ready, Pitch control, Key control, Repeat, Τρόπος αναπαραγωγής: Program, Random, Single, End 
of message, > Ελεύθερη τοποθέτηση Markers, > Διαθέτει Compressor και Limiter, > Sampling rate converter στις 
εισόδους/εξόδους, > Λειτουργία Link playback για παράλληλη λειτουργία 2 συσκευών, > Αυτόματη αποθήκευση 
σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας, > 1U rack-mount.

€  705SS-R250N
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Ψηφιακό Στερεοφωνικό Μαγνητόφωνο Solid State
Το νέο SS-R100 της TASCAM, είναι ένα ψηφιακό στερεοφωνικό μαγνητόφωνο μεγέθους 1U, τεχνολογίας Solid 

State. Η εγγραφή γίνεται σε κάρτες μνήμης CompactFlash, κάρτα SD και είναι σε μορφή MP3 ή WAV. Σε εφαρ-
μογές, μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα κασετόφωνα και τους εγγραφείς CD και MiniDisc, ενώ παρέχει 

μακρόχρονη αξιόπιστη λειτουργία λόγω απουσίας κινούμενων μερών. Το SS-R100, διαθέτει : > 
Τεχνολογία Solid State, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή/εγγραφή WAV/MP3, > 16-bit 44.1/48 
kHz, 64/128/192/256/384 Kbit/s, > Επεξεργασία αρχείων WAV (διαγραφή, διαίρεση, ένωση, 
ονομασία), > Μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας, > Λειτουργία συγχρονισμένης εγγρα-
φής, > Έλεγχος ταχύτητας (Pitch) και τόνου (Key), > Λειτουργίες Auto Cue,  Auto Ready και 

Power-on play, > Λειτουργία άμεσης εκκίνησης, > Fade-In, Fade-Out στην αναπαραγωγή, >  Αναλογικές είσοδοι/
έξοδοι RCA unbalanced, > Ψηφιακή είσοδος/έξοδος Coaxial SPDIF, > Δέχεται εξωτερικό πληκτρολόγιο τύπου 
PS/2, > Περιλαμβάνει ενσύρματο τηλεχειριστήριο (5 m).

€  486SS-R100

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 4 καναλιών με ρύθμιση μικροφώνων για ηχογράφηση A-B 
και X-Y και δυνατότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε υπολογιστή. Γενικά χαρακτηριστικά > 2 πυκνωτικά μικρό-
φωνα με μονής κατεύθυνσης πολικό διάγραμμα. > Δυνατότητα τοποθέτησης των μικροφώνων για ηχογράφηση 
A-B και X-Y. > Δυνατότητα εγγραφής 4 καναλιών (2 με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα και 2 με εξωτερικά μικρό-
φωνα ή άλλη πηγή). > Υποστήρίζει MS decoding για εγγραφή με χρήση μικροφώνων M-S. > Υψηλής ποιότητας 
εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB Audio Interface 
2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφηση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπί QUICK για εύκολη πρόσβαση σε 
διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφηση Punch-In με ένα επίπεδο αναίρεσης (Undo). > Λει-
τουργία Dictation ειδικά για ηχογράφηση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή και όργανα. 
> Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγραφής υψηλής 
στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα εγγραφής με 
χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας αναπαραγωγής 
(VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουργίες αναπαραγωγής 
Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC (μέχρι 128GB). > 
Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουργία Playlist. > 
Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128Χ64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη με-
ταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > 2 είσοδοι XLR/TRS combo balanced jacks για εξωτερικά μικρό-
φωνα (με +48V phantom power) ή άλλη συσκευή (+4dBu line input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά  ή 
άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες ΑΑ, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό 
(PS-P520E).

€ 159DR-40Χ

(Stereo Handheld Digital Audio Recorder + USB Audio Interface)
Φορητός στερεοφωνικός ψηφιακός εγγραφέας με προσιτή τιμή και δυνατότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε 

υπολογιστή.  Γενικά χαρακτηριστικά: > 2 πυκνωτικά μικρόφωνα με παντοκατευθυντικό πολικό διάγραμμα. > Υψη-
λής ποιότητας εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB Audio 
Interface 2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφηση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπί QUICK για εύκολη πρόσβαση 
σε διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφηση Punch-In με ένα επίπεδο αναίρεσης (Undo). > 
Λειτουργία Dictation ειδικά για ηχογράφηση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή και όργανα. 
> Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγραφής υψηλής 
στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα εγγραφής με 
χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας αναπαραγωγής 
(VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουργίες αναπαραγωγής 
Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC (μέχρι 128GB). > 
Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουργία Playlist. > Χρω-
ματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128Χ64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη μεταφορά 
αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > Είσοδος Stereo mini jack για εξωτερικά μικρόφωνα ή άλλη συσκευή (line 
input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά  ή άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > Τροφοδοσία: 2 μπαταρί-
ες ΑΑ, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E).

€ 88DR-05X
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Φορητή πολυκάναλη ψηφιακή συσκευή εγγραφής, υψηλής ανάλυσης, 
νέας γενιάς.

Γενικά Χαρακτηριστικά
> Η έγχρωμη οθόνη αφής 3,5 ιντσών παρέχει εύκολη ορατότητα και λειτουργία.
> Interface: Η εφαρμοζόμενη διεπαφή χρήστη, επιτρέπει υποστήριξη για μια ποικιλία διαφορετικών 

σκηνών εγγραφής, όπως βασικές εγγραφές πολλαπλών κομματιών, podcast, μουσική, φωνή (συνε-
ντεύξεις, vlog), εγγραφές σε εξωτερικό χώρο, ASMR κ.λπ.
> 4 είσοδοι XLR / TRS με κλείδωμα, για υποστήριξη πολλών σκηνών που απαιτούν πολλαπλή σύν-

δεση MIC / LINE. Κάθε κανάλι διαθέτει μεμονωμένη υποστήριξη τροφοδοσίας phantom power (24V / 
48V).
> Αποσπώμενη μονάδα μικροφώνου που υλοποιείται με μικρόφωνο πυκνωτικό μεγάλου διαφράγμα-

τος.
> Και τα μικρόφωνα L και R μπορούν να συνδεθούν / αποσπαστούν από την κύρια μονάδα για να σχηματίσουν 

μοτίβα A-B / X-Y.
> Εγγραφή πολλαπλών καναλιών έως 8 κανάλια (6 κανάλια + 2-μίξη).
> Υποστηρίζει εγγραφή έως 192kHz / 32-bit (floating point), που προσφέρει εγγραφή δεδομένων με ποιότητα 

ήχου χωρίς συμβιβασμούς για μεταγενέστερη επεξεργασία σε λογισμικό DAW.
> Η λειτουργία διπλής εγγραφής επιτρέπει σε κάθε κομμάτι να εγγράφεται σε διαφορετική μορφή αρχείου.
> Υποστηρίζει λειτουργία κάρτας ήχου USB 8-in / 2-out.
> Ασύρματος έλεγχος από smartphone / tablet μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Bluetooth dongle 

AK-BT1 (πωλείται ξεχωριστά). Είναι επίσης δυνατός ο συγχρονισμός Time code, μέσω Bluetooth.
> Είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία λειτουργιών όπως low-cut, compressor, limiter, έλεγχος auto-gain, noise gate 

κ.λπ.
> Είναι εξοπλισμένο με τερματικό εισόδου CAMERA / EXT. Ο ήχος που εγγράφεται σε μια κάμερα μπορεί να πα-

ρακολουθείται. Υποστηρίζει επίσης είσοδο ήχου ασύρματων μικροφώνων και πολλά άλλα.
> Εξοπλισμένο με τερματικό εξόδου CAMERA / LINE με ενσωματωμένη λειτουργία εξασθένησης που επιτρέπει 

την αποστολή ήχου σε εξωτερικές συσκευές, όπως κάμερες κ.λπ.
> Monitoring: Η παρακολούθηση ήχου είναι δυνατή είτε με έξοδο ακουστικών είτε με το ενσωματωμένο ηχείο.
> Υποστηρίζει micro SD / micro SDHC / micro SDXC (έως 512 GB) μέσα εγγραφής.
> Είναι εξοπλισμένο με θύρα τύπου USB που υποστηρίζει USB bus power.
> Είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Mark, λειτουργία slate tone κ.λπ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
> Μέσα εγγραφής: κάρτα microSD (64 MB - 2 GB), κάρτα microSDHC (4 GB - 32 GB), κάρτα microSDXC (48 GB 

- 512 GB).
> Μορφές εγγραφής / αναπαραγωγής: WAV (BWF); 44.1k / 48k / 96k / 192kHz, 16/24-bit, 32-bit float. MP3; 

128/192/256/320 kbps, 44,1 / 48 kHz.
> Αριθμός καναλιών: 6 κανάλια. ΕΙΣΟΔΟΣ 1, 2 ή μονάδα True X-Y / A-B MIC. ΕΙΣΟΔΟΣ 3, 4. ΕΙΣΟΔΟΣ 5, 6 ή 

ΚΑΜΕΡΑ / ΕΞΟΔΟΣ ΙΝ.
> Αριθμός κομματιών εγγραφής: 8 κομμάτια (6 κομμάτια, 2 μίξη);
> Μέγιστο 16 κομμάτια (όταν διπλή εγγραφή όλων των κομματιών).
> Είσοδοι:
> 1, 2 (UNBALANCE). Συνδετήρα: Μίνι υποδοχή TRS 1/8 ιντσών (3,5 mm).
> 3, 4, 5, 6 (BALANCE). Συνδετήρας: Υποδοχή XLR / TRS Combo με κλειδαριά. Τυπικές υποδοχές TRS 

1/4-ιντσών (6,3 mm), XLR: Συμβατό με Phantom power, Phantom power: +24 V / + 48 V, Μπορεί να ενεργοποιη-
θεί / απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.
> CAMERA/EXT IN (UNBALANCE). Συνδετήρας: Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm).
> Έξοδοι:
> CAMERA/LINE OUT. Συνδετήρας; Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm).
> Ακουστικά: Συνδετήρας; Στερεοφωνική μίνι υποδοχή 1/8 ιντσών (3,5 mm), Μέγιστη έξοδος: 50mW + 50mW 

(32Ω φορτωμένο).
> Σύνδεση συσκευής Bluetooth: Συνδετήρας: Ειδικό τερματικό AK-BT1.
> Ενσωματωμένο ηχείο: Μέγιστη παραγωγή 40.4W (μονοφωνικό).
> θύρα USB: Τύπος σύνδεσης USB Type-C. Μορφή: USB2.0 HIGH SPEED.
> Διεπαφή ήχου
> Λειτουργία πολλαπλών διαδρομών; 8-in / 2-out. 8-in (6 κανάλια, 2 μίξη). Στερεοφωνική λειτουργία μίξης; 2-in 

/ 2-out.
Διάφορα
> Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες AA (αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες NiMH ή λιθίου μίας χρήσης), USB bus power, 

αντάπτορας εναλλασόμενου ρεύματος (TASCAM PS-P520U, πωλείται ξεχωριστά).
> Οθόνη αφής LCD πλήρους έγχρωμης οθόνης 3,5 ιντσών (320 ? 480).
> Βιδωτή τρύπα προσάρτησης τρίποδου 1/4 ιντσών.
> Διαστάσεις: (Π x Υ x Β) 83 x 205,6 x 41,5 mm.
> Βάρος: 479 g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών).
> Αξεσουάρ: Εγχειρίδιο κατόχου (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης) x1, Μπαταρίες AA x4.   

€ 420Portacapture X8
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(Stereo Handheld Digital Audio Recorder + USB Audio Interface)
Φορητός στερεοφωνικός ψηφιακός εγγραφέας με ρύθμιση μικροφώνων για ηχογράφηση A-B και X-Y και δυνα-

τότητα λειτουργίας σαν κάρτα ήχου σε υπολογιστή. Γενικά χαρακτηριστικά: > 2 πυκνωτικά μικρόφωνα με μονής 
κατεύθυνσης πολικό διάγραμμα. > Δυνατότητα τοποθέτησης των μικροφώνων για ηχογράφηση A-B και X-Y. > 
Υψηλής ποιότητας εγγραφή 96kHz/24-bit αρχείων WAV/BWF, καθώς και αρχείων MP3. > Λειτουργεί και σαν USB 
Audio Interface 2 εισόδων/ 2 εξόδων, για ηχογράφηση σε υπολογιστή (Mac ή PC). > Κουμπί QUICK για εύκολη 
πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. > Λειτουργία Overwrite για ηχογράφηση Punch-In με ένα επίπεδο αναίρεσης 
(Undo). > Λειτουργία Dictation ειδικά για ηχογράφηση ή μεταγραφή ανθρώπινης φωνής. > Εφέ Reverb, για φωνή 
και όργανα. > Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής (ανάλογα με τη στάθμη εισόδου). > Δυνατότητα εγγρα-
φής υψηλής στάθμης ήχων (μέχρι 125dB SP). > Λειτουργία μείωσης κορυφών (Peak reduction). > Δυνατότητα 
εγγραφής με χρονοδιακόπτη. > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (40/80/120Hz). > Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας 
αναπαραγωγής (VSA). > Ισοστάθμιση στην αναπαραγωγή (Equalizer). > Λειτουργίες Divide/Delete. > Λειτουρ-
γίες αναπαραγωγής Loop/Repeat/Resume/Jump. > Υποστηρίζει κάρτες μνήμης: microSD/microSDHC/microSDXC 

(μέχρι 128GB). > Δυνατότητα εισαγωγής Mark (μέχρι 99 στο κάθε track). > Ενσωματωμένο μεγάφωνο. > Λειτουρ-
γία Playlist. > Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128Χ64 LCD (με φωτισμό). 
> Εύκολη μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > Είσοδος Stereo mini jack για εξωτερικά μικρόφωνα 
ή άλλη συσκευή (line input). > Έξοδος Stereo mini jack για ακουστικά  ή άλλη συσκευή ή ηχεία (line output). > 
Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες ΑΑ, USB bus power, ή προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E).

€ 108DR-07X

Το DR-70D, είναι ένας νέος φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε 
ηχογράφηση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν 

μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD, SDHC η SDXC. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Νέοι 
προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό 
θόρυβο (–120 dBu), > Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > Δυνατότητα εγγραφής 
μέχρι 4 κανάλια, > Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV format), > Υποστηρίζει 
αρχεία Broadcast Wave Format (BWF), > Είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom power (+24V/+48V), > 
Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εισόδων 1, 2 και 3-4, > Είσοδο κάμερας για ακρόαση του ήχου από DSLR 

κάμερα, > Έξοδος της μίξης προς την κάμερα, > Έξοδος ακουστικών, > Θύρα επικοινωνίας USB 2, > Λει-
τουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ, ή προαιρετκά με τροφοδοτικό PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα USB, > 
Οθόνη 128x64-pixel LCD με backlight, > Λειτουργία Mark (εισαγωγή markers), > Ειδική θύρα για remote control 
(Προαιρετικά RC-10, RC-3F), > Περιλαμβάνει καλώδιο Micro-B USB, > Low-cut filter (40/80/120/180/220 Hz), 
Limiter και Delay, > Υποστηρίζει mid-side decoding, > Εσωτερικό Mixer για έλεγχο Pan and Level, > Βάρος :  
625g, > Διαστάσεις (W x D x H): 169mm x 106.5 mm x 55.2 mm

€ 277DR-70D

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφηση, σε συνδυα-
σμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρ-
τες μνήμης SD η SDHC. Γενικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete 

Architecture (HDDA) της Tascam, > Δυνατότητα εγγραφής μέχρι 4 κανάλια, > Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης 
εισόδων 1, 2 και 3-4, > Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV format), > Υποστηρίζει 
αρχεία Broadcast Wave Format (BWF), > Είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom power (+24V/+48V), Είσοδοι 
TRS mic/line, > Είσοδος Stereo mini jack, > Φίλτρο Low-cut (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz), > Είσοδο κάμερας για 
ακρόαση του ήχου από DSLR κάμερα, > Υποστηρίζει mid-side decoding, > Λειτουργία Slate tone για συγ-

χρονισμό με το βίντεο, > Λειτουργία Self-timer (αυτόματη έναρξη), > Λειτουργία Jump-back (αναπαράγει τα 
τελευταία δευτερόλεπτα της τελευταίας εγγραφής), > Λειτουργία Divide, > Λειτουργία Mark (εισαγωγή markers), 
> Ανεξάρτητη ρύθμιση εξόδου Line και ακουστικών, > Θύρα επικοινωνίας USB 2, > Stand adapter (¼ inch) στο 
κάτω μέρος για στήριξη σε βάση, > Ειδική θήκη στο πάνω μέρος για τοποθέτηση κάμερας DSLR, > Ειδική θύρα 
για remote control (Προαιρετικά RC-10, RC-3F), > Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ, ή προαιρετκά με τροφοδοτικό 
PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα USB, >  Διαστάσεις: πλάτος: 133 mm, βάθος: 78 mm, ύωος: 93 
mm, > Βάρος : 510 gr (χωρίς μπαταρίες).

€ 192DR-60D MKII
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To DR-10X, είναι ένας μικρός εγγραφέας ήχου με δυνατότητα απ’ευθείας 
στήριξης σε οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο με συνδετήρα XLR. Ιδανική λύση για ηχογρά-

φηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο χειρός.  Γενικά χαρακτηριστικά 
του DR-10X: > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, που προσαρμόζεται απ’ευθείας σε ένα δυναμικό 
μικρόφωνο (με συνδετήρα XLR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz , 24-bit, > BWF (WAV) format (με 
πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνατότητα 
ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Ρύθμιση στάθμης εγγραφής: High/Mid/
Low, > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφω-
σης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με 
συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για 
αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύν-

δεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Δυνατότητα 
αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω 
USB σε υπολογιστή)

€ 116DR-10X

Γενικά χαρακτηριστικά 
> Ένας προσαρμογέας Bluetooth που επιτρέπει το ασύρματο τηλεχειριστήριο του ίδιου του προϊό-
ντος από smartphone ή tablet συνδέοντάς το σε συμβατά προϊόντα TASCAM.
> Το AK-BT1 δεν υποστηρίζει την ηχητική επικοινωνία.
> Υποστηρικτικά μοντέλα: Portacapture X8 και remote control app Portacapture Control (Δωρεάν λήψη).
> Έλεγχος λειτουργίας transport του Portacapture X8, ρύθμιση gain, μίξη και διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων.
> Ο συγχρονισμός χρονοκώδικα (Timecode synchronization) με εξωτερικές συσκευές είναι δυνατός μέσω 

Bluetooth.
> Απρόσκοπτη απόσταση επικοινωνίας: περίπου 10 μέτρα.
> Διαστάσεις 22,3 (Π) x 14,9 (Υ) x 5,7 (Β) mm

> Βάρος 1,5g.

€ 24AK-BT1

Το DR-10CS υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Sennheiser. 
Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουρ-

γίας ή με ασύρματο πομπό (συνδέεται μεταξύ μικροφώνου και πομπού). Το DR-10CS υποστηρίζει ασύρματο 
σύστημα της Sennheiser. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά της σειράς DR-10C. > Μικρός 
και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Αυτόνομη λειτουργία ή σύνδεση με ασύρματο σύστημα 
πομπού, > Υποστήριξη συστήματος Sennheiser (μοντέλο DR-10CS) και συστήματος Shure (μοντέλο DR-10CH), 
προαιρετικά και για Sony/Ramsa (AK-DR10CR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz , 24-bit, > BWF (WAV) 
format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνα-
τότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης 
στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των 

θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαρα-
γωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός 
κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδο-
σία μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμι-
σης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε 
υπολογιστή),

€ 217DR-10CS

Χαρακτηριστικά
Αντιανέμιο για την αποτελεσματική καταστολή του θορύβου του ανέμου κατά την εγγραφή
Η τεχνητή γούνα προστατεύει το εσωτερικό του μικροφώνου και από τις ισχυρότερες ριπές ανέμου.
> Συμβατό με DR-05, DR-07MKII, DR-2d, DR-40, DR-100, DR-100MKII
> Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα DR-07MKII και DR-40, ακόμα και όταν τα μικρόφωνα βρίσκονται στην θέση 

Α-Β
> Βάρος: 11.3g

€ 15WS-11
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Το DR-10CH υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Shure. 
Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουρ-

γίας ή με ασύρματο πομπό (συνδέεται μεταξύ μικροφώνου και πομπού). Το DR-10CH υποστηρίζει ασύρματο 
σύστημα της Shure. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά της σειράς DR-10C. > Μικρός 
και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Αυτόνομη λειτουργία ή σύνδεση με ασύρματο σύστημα 
πομπού, > Υποστήριξη συστήματος Sennheiser (μοντέλο DR-10CS) και συστήματος Shure (μοντέλο DR-10CH), 
προαιρετικά και για Sony/Ramsa (AK-DR10CR), > Μονοφωνική ηχογράφηση 48 kHz , 24-bit, > BWF (WAV) 
format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Δυνα-
τότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης 
στάθμης (Auto Gain Control), > Limiter (για αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των 

θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαρα-
γωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός 
κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδο-
σία μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμι-
σης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε 
υπολογιστή),

€ 204DR-10CH

Ποδοδιακόπτης για έλεγχο των GB-10, LR-10, DP-03 
Διαθέτει : > 3 πετάλια, > Ελέγχει Play, Pause, Looping, Punch, > Οι ρυθμίσεις γίνονται από τη συσκευή που 

ελέγχετε, > Τροφοδοσία από 2 ΑΑ μπαταρίες, > Σύνδεση με καλώδιο 3.9 m μήκος (2.5-mm TRS ), > Σήμα 
εξόδου UART (9600 bps baud rate, even parity) > Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 190 mm x 32 mm x 122 mm, > 
Βάρος : 0.55 kg.

€ 55RC-3F

Το DR-10L είναι ένας συνδυασμός ενός μικρού ψηφιακού εγγραφέα και ενός μικροφώ-
νου πέτου. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 

κινηματογραφικών / τηλεοπτικών παραγωγών και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο πέτου.  Γενικά χαρα-
κτηριστικά του DR-10L > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, για μικρόφωνα πέτου, > Περιλαμβάνει 
υψηλής ποιότητας μικρόφωνο πέτου (καλώδιο 1,6 μέτρα), > Περιλαμβάνει clip στήριξης και αντιανέμιο, 
> Ηχογράφηση στερεοφωνική/μονοφωνική 44.1/48 kHz, 16/24 bits (Linear PCM), > Εγγραφή σε κάρτες 
μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), > Εγγραφή σε WAV format (συμβατό με BWF), > Limiter (για 
αποφυγή παραμόρφωσης), > Φίλτρο low-cut (για περιορισμό των θορύβων), > Λειτουργία αυτόματης ρύθ-
μισης στάθμης (Auto Gain Control), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές 
στάθμες), > Μηχανισμός κλειδώματος για αποφυγή λαθών στο χειρισμό, > Ενσωματωμένο ρολόι για απο-
θήκευση πληροφοριών χρόνου στα αρχεία, > Αυτόματη αποθήκευση σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, 
> Λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αρχείων με συγκεκριμένη διάρκεια, > Δυνατότητα αναπαραγωγής, > 

Έξοδος ακουστικών, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία 
μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 10 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης 
Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπο-
λογιστή), > Διαστάσεις : 52 mm Χ 56 mm Χ 25 mm, > Βάρος : 63 g (με την μπαταρία) 

€ 200DR-10L

Συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής, ιδανική για εκπαίδευση / εξάσκηση ηλεκτρικής κιθά-
ρας / μπάσου. Μπορείτε να ακούτε ένα τραγούδι, να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής (χωρίς αλλαγή τόνου) 

και ταυτόχρονα να παίζετε αλλά και να ηχογραφήσετε την κιθάρα ή το μπάσο. Διαθέτει: > Είσοδο Guitar In 
(6.5 mm jack), > Έξοδο ακουστικών / Line (3.5 mm stereo mini jack), > Ρύθμιση εισόδου, > Θύρα επικοι-
νωνίας USB 2.0, > Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑΑ ή με τροφοδοτικό Tascam PS-P520 (δεν περιλαμβάνεται), 
> Εφέ (προσομοίωση ενισχυτών, reverb, delay, chorus, flanger, και άλλα), > Μετρονόμο, > Κουρδιστήρι, > 

Σύνδεση με ποδοδιακόπτη, > Χρησιμοποιεί ως μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD/SDHC (περιλαμβάνεται 
μία SD χωρητικότητας 2GB), > Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων WAV (44.1 kHz, 16/24-bit) καθώς και αρ-

χείων MP3 (44.1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s), > Αυτόματη ηχογράφηση, ανάλογα με τη στάθμη, > 
Αλλαγή ταχύτητας (50% - 150%), > Αλλαγή τόνου +/- 6 ημιτόνια, > Δυνατότητα διαίρεσης αρχείων για αφαίρεση 
θορύβων, > Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 158 mm x 30 mm x 70 mm, > Βάρος : 0.16 kg.

€ 125GB-10
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Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, Καλώδιο προσαρμογής στάθμης (για 
σύνδεση με κάμερα), Καλώδιο σύνδεσης ακουστικών και κάμερας, Προσαρμογέα για τοπο-
θέτηση σε κάμερα, Μαλακή θήκη μεταφοράς. Για χρήση με τα DR-05, DR-07MKII, DR-40, 

DR-100MKII

€  26AK-DR11C MK2

Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, Στήριγμα χειρός, Τροφοδοτικό, Μαλακή 
θήκη μεταφοράς. Για χρήση με τα DR-05, DR-07MKII, DR-40, DR-100MKII

€  29AK-DR11G MK3

Τηλεχειριστήριο (ασύρματο/ενσύρματο) για το DR-40 €  41RC-10

Συσκευή τροφοδοσίας για το DR-40 (6 μπαταρίες ΑΑ) €  49BP-6AA

Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, 2 Καλώδια 3.5-mm stereo mini jack (για 
σύνδεση με κάμερα), Προσαρμογέα για τοποθέτηση σε κάμερα (Shoe mount adapter). Για 
χρήση με τα DR-701D, DR-70D.

€  31AK-DR70C

Θήκη για το DR-07 €  14CS-DR-07
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(8-Channel Mic Preamp + Analogue Compressor) 
Το SERIES 8p Dyna, χρησιμοποιεί τους κορυφαίους προενισχυτές Tascam HDIA (High Definition 

Instrumentation Architecture), διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους / εξόδους, 2 οπτικές ψηφι-
ακές εξόδους και αποτελεί ιδανική λύση για στούντιο ηχογράφησης, αλλά και για ζωντα-
νές παραστάσεις.  Γενικά χαρακτηριστικά: > Προενισχυτής μικροφώνων 8 καναλιών, με 
8 αναλογικές εξόδους και ψηφιακές οπτικές εξόδους πολλαπλών καναλιών, > Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν αυτόνομος προενισχυτής μικροφώνων, για επέκταση κονσόλας μίξης 
ή συσκευής ηχογράφησης, > Ιδανικό για να προσθέσετε έτοιμες εισόδους στα Tascam 

SERIES 102i/208i ή US-20x20, μέσω ενός μόνο καλωδίου, > Υποστηρίζει συχνότητες δειγ-
ματοληψίας: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, > 2 οπτικές πόρτες εξόδου 
S/MUX, με δυνατότητα:     8 εξόδους στα 44.1/48 kHz,     8 εξόδους στα 88.2/96 kHz,     4 εξόδους 
στα 176.4/192 kHz, > Οι προενισχυτές Tascam HDIA, παρέχουν καθαρό, φυσικό ήχο με υπερβολικά 
χαμηλό θόρυβο, > 8 αναλογικές εισόδους balanced XLR/TRS (combo jacks), > Οι είσοδοι 1-2 στο 
εμπρός μέρος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (high-impedance), > 
Παροχή 48V phantom power για κάθε κανάλι ξεχωριστά, > Αναλογικός compressor για κάθε κανάλι 
(με bypass), > 8 αναλογικές εξόδους balanced με σύνδεση TRS και 25-pin D-sub, > Φωτινή ένδειξη 
στάθμης, > Φωτεινές ενδείξεις για αναλογική υπεροδήγηση, compressor και ψηφιακού σήματος, > 
Είσοδος / Έξοδος Wordclock (BNC), > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό Tascam PS-P1230, > Μέγεθος: 
1U rack-mount. 

€  470SERIES 8p Dyna

Προενισχυτές Μικροφώνων
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Καλώδια / Διάφορα

Καλώδιο μεταφοράς τίτλων για mini disc. €  55PW-1XMD

Προενισχυτής μικροφώνων rack mountable 8 ρυθμιζομένων εισόδων phantom power. €  390ΜΑ-8

Ενισχυτής ακουστικών rack mountable 4 ρυθμιζομένων εξόδων για συστοιχία ακουστικών. €  470MH-40MKII

Μετατροπέας 4 καναλιών Balanced/Unbalanced (διπλής κατεύθυνσης). €  332LA-40MKIII

8κάναλος ενισχυτής ακουστικών. Διαθέτει: > 8 stereo εξόδους ακουστικών, > 2 stereo 
εισόδους, που μπορούν να δρομολογηθούν σε οποιοδήποτε από τα 8 ακουστικά, > Έλεγχος 

στάθμης εισόδου, > 1 πρόσθετη stereo είσοδο με απ’ευθείας ανάθεση σε οποιοδήποτε από τα 8 
ακουστικά, > 1U rack-mountable, > Διακόπτης Mono σε κάθε κανάλι.

€  369MH-8

8κάναλος μίκτης Line.  Διαθέτει: > 8 stereo εισόδους Line (balanced TRS), > 1 είσοδο Mic 
(balanced XLR), > 2 stereo εξόδους (XLR/RCA), > Κάθε είσοδος μπορεί δρομολογηθεί σε 

κάθε έξοδο, > Έξοδος ακουστικών, > 1U rack-mountable, > Διακόπτης Mono σε κάθε έξοδο. 

€  369LM-8ST

Μετατροπέας 8 κανάλια:  από RCA unbalanced, σε XLR  balanced. €  323LA-80 MKII

Μετατροπέας 8 κανάλια:  , από XLR  balanced. σε RCA unbalanced €  332LA-81 MKII

Καλώδιο ψηφιακής μεταφοράς DA-98/88/38 long €  115PW-88DL

Τροφοδοτικό (5-Volt AC Adapter) Αποσπόμενα καλώδια, συνδετήρας DC mini, πε-
ριλαμβάνει καλώδια USB mini και USB micro. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα 
προιόντα Tascam, που τροφοδοτούνται από USB.

€  18PS-P520U
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Μικρόφωνα

Το TM-250U είναι το πυκνωτικό μικρόφωνο USB για προσωπική μετάδοση 
και διαδικτυακή επικοινωνία. Επειδή αποτυπώνει καθαρό, ακριβή ήχο σε εξαιρετικά προσιτή τιμή και περιλαμ-

βάνει επίσης έξοδο ακουστικών για παρακολούθηση, είναι η ιδανική λύση για podcasting, συνέδρια, 
εγγραφή υπολογιστή και μετάδοση μέσω Διαδικτύου. Ελαφρύ και μικρό - για τέλεια ποιότητα ήχου 
με σύνδεση απευθείας με υπολογιστή. Το TM-250U σχεδιάστηκε για να παρέχει άψογο, λεπτομερή 
ήχο απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω USB. Απλώς επιλέξτε το για είσοδο και έξοδο ήχου στο 
λειτουργικό σας σύστημα, συνδέστε τα ακουστικά σας και είστε έτοιμοι. Ηχογραφήστε φωνή ή 
μουσική απευθείας στο λογισμικό ήχου σας, χρησιμοποιήστε το για διαδικτυακά συνέδρια και συνα-
ντήσεις, για να δημιουργήσετε podcast, να μεταδώσετε ζωντανά με κορυφαία φωνητική ποιότητα ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση όπου απαιτείται καθαρός ήχος.  Γενικά χαρακτηριστικά: > Μικρόφωνο πυκνωτικό 
USB με έξοδο ακουστικών για άμεση παρακολούθηση. > Ιδανικό για βιντεοδιάσκεψη, podcasting ή ηχογρά-
φηση ακουστικών οργάνων, φωνητικών ή ομιλίας με υπολογιστή. > Απλή σύνδεση με συσκευή Windows, 
macOS, iOS, Android ή Chrome OS χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. > Δεν απαιτείται πρόγραμ-
μα οδήγησης (USB Audio Class 1.0). > Επεξεργασία ήχου σε ρυθμό δειγματοληψίας 16 bit και έως 48 kHz. > 
Ικανότητα υψηλού SPL (επίπεδο ηχητικής πίεσης) και ομαλή καμπύλη συχνότητας. > Το μοτίβο κατεύθυνσης: 
Supercardioid είναι, ιδανικό για τη λήψη μοναδικών πηγών ήχου και είναι λιγότερο ευαίσθητο στον θόρυβο 
περιβάλλοντος. > Η έξοδος ακουστικών (μίνι στερεοφωνική υποδοχή 3 επαφών) επιτρέπει την άμεση παρακο-
λούθηση του ήχου που επιστρέφεται από τον υπολογιστή. > Έλεγχος έντασης ακουστικών. > Έλεγχος έντασης 
μικροφώνου (κέρδος). > Κουμπί σίγασης. > Ανθεκτικό μεταλλικό σώμα. > Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Καλώδιο USB (Type C - Type A, 2 m), βάση μικροφώνου (βίδα διαμέτρου 5/8 ιντσών), επιτραπέζια βάση μικρο-
φώνου. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: > Windows 10 (October 2020, Version 20H2) Windows 10 
(May 2020 Update 2004) Windows 10 (November 2019 Update 1909) Windows 8.1 Windows 7. > macOS Big 
Sur (11.0) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13). 

€ 89TM-250U

Η επιλογή του εικονολήπτη για εγγραφή ήχου σε ανοικτό χώρο.
Το TM-200SG είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου shotgun, με πολύ κατευθυντικό πολικό μοτίβο ιδανικό 

για λήψη βίντεο ή ρεπορτάζ. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κάμερα με hotshoe και θα 
συμβάλει στη βελτίωση του ήχου κάθε εγγραφής βίντεο που δημιουργείται με DSLR ή άλλη κάμερα. 
Το μοτίβο supercardioid αποτυπώνει τον ήχο προς την κατεύθυνση που δείχνει το μικρόφωνο ενώ 
απορρίπτει τον θόρυβο περιβάλλοντος και την αντήχηση. Παίρνει τη φωνή του θέματος μπροστά 
από την κάμερά σας, ενώ μειώνει τον θόρυβο από την κυκλοφορία, το κύμα, την ηχώ και άλλες 
παρεμβολές. Ελαφρύ και με μικρές διαστάσεις για μέγιστη ποιότητα ήχου με ελάχιστη οπτική 
παρεμβολή. Το TM-200SG σχεδιάστηκε για να ακούγεται, να μην φαίνεται. Η τέλεια ισορροπία της 
καθαρής αναπαραγωγής ήχου και του μικρού μεγέθους σημαίνει ότι αυτό το μικρόφωνο θα είναι το 

λιγότερο από τις ανησυχίες σας κατά τη λήψη βίντεο. Ενσωματωμένο φίλτρο Low-cut για εύκολη μείωση του 
περιβαλλοντικού θορύβου. Ο αέρας και το περιβαλλοντικό βουητό μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του 
ήχου και να προκαλέσουν πονοκεφάλους μετά την παραγωγή. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο Low-cut, εξοικο-
νομείτε χρόνο χωρίς να κόβετε ζωτικές συχνότητες που έχετε τραβήξει.  Γενικά χαρακτηριστικά: > Εύκολο 
στο χειρισμό μικρόφωνο shotgun για λήψη ταινιών, vlogging, αναφορά ή κάλυψη ειδήσεων. > Συμπαγής και 
ελαφρύς σχεδιασμός. > Η κατευθυντικότητα Supercardioid εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ήχου σε εξωτερικές 
εφαρμογές. > Λειτουργεί με phantom power (DC 48 V). > Προσαρμόζεται στην κάμερα με βάση στήριξης shoe 
mount κανονικού μεγέθους. > Εναλλάξιμο φίλτρο low-cut για μείωση του θορύβου χαμηλής συχνότητας. > 
Περιλαμβάνεται αντιανέμιο για την αποφυγή του θορύβου του ανέμου. > Διαστάσεις (L ? O): 153 mm ? 23 
mm. > Βάρος: 53 γρ.   

€ 130TM-200SG
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Το TM-80, είναι ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο κατάλληλο για επαγγελματικές 
ηχογραφήσεις φωνής και ακουστικών οργάνων. Έχοντας μέγιστη ακουστική πίεση 136 dB SPL, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για ηχογράφηση ντράμς ή μπροστά από ενισχυτές κιθάρας. Τεχνικά χαρακτηριστικά για 
TM-80 : > Διάφραγμα: 18-mm από καθαρό αλουμίνιο, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Υψηλής ποιότη-
τας ηλεκτρονικό κύκλωμα, > Ευαισθησία: –38 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Απόκριση Συχνότητας: 
20 Hz–20 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω ±30 % (at 1 kHz), > Maximum SPL: 136 dB (1 % THD at 1 kHz), 
> S/N ratio: 77 dB, > Απαιτεί τροφοδοσία Phantom power: 9–48 V DC, > Διαστάσεις (W x H x D): 48 mm x 
165 mm x 48 mm, > Περιλαμβάνει αντικραδασμική βάση, επιτραπέζιο τρίποδο και καλώδιο μικροφώνου (1.8 
μέτρα)

€ 65TM-80

Το TM-DRUMS, είναι ένα σέτ από 4 μικρόφωνα της Tascam, κατάλληλο για ηχογρά-
φηση ντράμς. Αποτελείται από 1 TM-50DB, ειδικά σχεδιασμένο για μπότα, 1 TM-50DS, ειδικά σχεδιασμένο 
για ταμπούρο και 2 TM-50C, ειδικά σχεδιασμένα για πιατίνια (χρησιμοιποιούνται σαν Overhead).  Τεχνικά 
χαρακτηριστικά TM-50DB : > Δυναμικό μικρόφωνο για μπότα, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Απόκριση 
συχνότητας: 50 Hz – 15 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 400 Ω, ±30 % (1 kHz), > Load impedance: <1 kΩ, > 
Ευαισθησία: –55 dB, ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Διαστάσεις: 118 mm 
X 59 mm X 115 mm, > Βάρος: 460 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 3/8-inch screw adapter, Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά TM-50DS : > Δυναμικό μικρόφωνο για ταμπούρο, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Απόκριση 
συχνότητας: 50 Hz – 14 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 350 Ω, ±30 % (1 kHz), > Load impedance: <1 kΩ, > 
Ευαισθησία: –56 dB, ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Διαστάσεις: 105 mm 
X 43 mm X 98 mm, > Βάρος: 330 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 3/8-inch screw adapter, Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά TM-50C : > Πυκνωτικό μικρόφωνο για πιατίνια (Overhead), > Διάφραγμα 16-mm, > Καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα, > Απόκριση συχνότητας: 30 Hz – 18 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 100 Ω, ±30 % (1 kHz), > Load 
impedance: <1 kΩ, > Ευαισθησία: –38 dB, ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, 
> Phantom power: DC 48 V, > Διαστάσεις: 21 mm X 117 mm, > Βάρος: 85 g, > Περιλαμβάνει : 5/8-inch to 

3/8-inch screw adapter,     

€ 179TM-DRUMS

Το TM-AR1 της Tascam, είναι ένα ακουστικό φίλτρο απαραίτητο σε κάθε ηχογράφηση 
φωνής ή οργάνων. Αποτελείται από αποροφητικά υλικά, τοποθετείται γύρω από το μικρόφωνο και μειώνει 
τους ήχους που προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο. Με τον τρόπο αυτό, το μικρόφωνο λαμβάνει μόνο 
τον ήχο που θέλουμε, η ηχογράφηση είναι πιό καθαρή και μπορούμε να την επεξεργαστούμε πιό εύκολα.  
Γενικά χαρακτηριστικά : > Φίλτρο ακουστικού ελέγχου, > Μειώνει τους ανεπιθύμητους ήχους που προέρχο-
νται από τον περιβάλλοντα χώρο, > Διαθέτει κατάλληλα αποροφητικά υλικά, > Δυνατότητα αναδίπλωσης για 
εξοικονόμηση χώρου και προσαρμογή στο χώρο, > Εύκολη στήριξη σε κάθε βάση μικροφώνου, > Ρυθμιζόμε-
νη θέση του μικροφώνου, > Διαστάσεις: 400 mm X 320 mm X 260 mm, > Βάρος: 3 kg,   

€ 137TM-AR1

Το TM-AG1 της Tascam, είναι ένα φίλτρο (pop filter) απαραίτητο σε κάθε ηχογρά-
φηση φωνής. Αποτελείται από διπλό στρώμα νάυλον με πλαινούς αεραγωγούς. Προστατεύει το μικρόφωνο 
και κόβει τους ανεπιθύμητους θορύβους από τα σύμφωνα ‘π’ και ‘μπ’ κατά την ηχογράφηση φωνής.  Γενικά 
χαρακτηριστικά : > Ποπ φίλτρο, > Μειώνει τους ανεπιθύμητους θορύβους από τα σύμφωνα ‘π’ και ‘μπ’ κατά 
την ηχογράφηση φωνής, > Διαθέτει διπλό στρώμα νάυλον με πλαινούς αεραγωγούς, > Μεγάλος βραχίωνας 
με εύκολη στήριξη σε κάθε βάση μικροφώνου, > Μήκος βραχίωνα 351 mm, > Διαστάσεις: 152 mm X 514 mm 
X 177 mm, > Βάρος: 270 g,   

€ 21TM-AG1
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(Lavalier Microphone With Screw-Lock Connector)
Τα TM-10LB (μαύρο) and TM-10LW (άσπρο), είναι μικρόφωνα πέτου για χρήση με ασύρματους πομπούς ή άλ-

λες συσκευές εγγραφής όπως η σειρά DR-10 της Tascam. Αποτελούν ιδανική λύση για αναπαραγωγή ή εγγραφή 
φωνής σε θέατρα, τηλεόραση, ομιλίες και οπουδήποτε χρειάζεται ελευθερία κινήσεως.  Γενικά χαρακτηριστικά: 
> Μικρόφωνο πέτου, > Back-electret condenser, > Πολικό διάγραμμα: Omnidirectional, > Συνδετήρας 3.5-mm 
mini-jack με σύστημα ασφαλείας, > Διαθέσιμο σε μαύρο (TM-10LB) και άσπρο (TM-10LW), > 115 dB SPL, > 
Τροφοδοσία: Plug-in power (1,5–10 V), > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 18 kHz, > Ευαισθησία: –42 dB (0 dB 
= 1 V/Pa at 1 kHz), > Περιλαμβάνει καλώδιο 160 cm, Αντιανέμιο, > Διαστάσεις: 6,5 mm Χ 22 mm, > Βάρος: 
240 g, > Συμβατό με συσκευές Tascam: DR-10L, DR-10CS, DR-05, DR-07MKII, DR-100MKII, DR-100MKIII, DR-
60D, DR-70D, DR-701D,

€ 62TM-10L 

(Gooseneck Condenser Microphone)
Το TM-95GN είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο με παντοκατευθυντικό πολικό διάγραμμα, κατάλληλο για ομιλίες 

σε συνέδρια, ή συνεντεύξεις. Διαθέτει ειδική μεταλική βάση με εύκαμπτη στήριξη για εύκολη τοποθέτηση 
μπροστά στον ομιλητή. Διαθέτει επίσης διακόπτη για να ανοίγει και να κλείνει όταν χρειάζεται.  Γενικά χαρακτη-
ριστικά: > Πυκνωτικό μικρόφωνο (Back-electret), > Πολικό διάγραμμα: παντοκατευθυντικό, > Τροφοδοσία: 
απαιτεί Phantom power (DC 48 V, 3 mA), > Διακόπτης λειτουργίας (on-off), > Διαθέτει αντιανέμιο και εύκαμπτη 
βάση στήριξης (gooseneck), > Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 16 kHz, > Αντίσταση: 100 Ω, > Ευαισθησία: 
–39 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz). > Σύνδεση: 3-pin XLR, male (περιλαμβάνει καλώδιο), > Βάρος: 970 g, 
> Διαστάσεις: 133 mm X 458 mm X 140 mm  

€ 120TM-95GN

(Boom Microphone Stand With Counterweight)
Το TM-AM1 είναι μία βάση στήριξης μικροφώνων με Boom και αντίβαρο, για μέγιστη σταθερότητα ακόμα και 

για τα πιο βαριά μικρόφωνα. Το αντίβαρο μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του κάθε μικροφώνου. Το 
τηλεσκοπικό Boom, που διαθέτει, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις χρήσεις (για εγγρα-
φή ντράμς, φωνής πίσω από διαχωριστικά πάνελ, κ.α.). Γενικά χαρακτηριστικά: > Βάση στήριξης μικροφώνων, 
> Διαθέτει ρυθμιζόμενο αντίβαρο για χρήση με όλα τα μικρόφωνα, > Διαθέτει ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό Boom, 
που μπορεί να αφαιρεθεί, > Δυνατότητα αναδίπλωσης, > Υψος (χωρίς το boom): 900–1420 mm > Μήκος 
συνολικό του boom: 580–900 mm

€ 55TM-AM1

Το TM-AM2 είναι ένα στήριγμα μικροφώνου με ψαλίδι, ιδανικό για στενούς χώρους 
όπως τα οικιακά περιβάλλοντα broadcasting. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι, για παράδειγμα, και να ρυθμι-
στεί με ευέλικτο τρόπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα με βάρος μέχρι 1,4 kg και το εξάρτημα έχει 
ένα ευρύ άνοιγμα που ταιριάζει σχεδόν σε οποιοδήποτε τραπέζι. 

€ 48TM-AM2

(Boundary Condenser Microphone)
Το TM-90BM είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου Boundary με ημι-υπέρκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα, 

κατάλληλο για ομιλίες σε συνέδρια, ή μεταδόσεις. Λόγω της σχεδίασης Boundary, απαιτεί επίπεδη επιφάνεια 
στήριξης για υψηλής ποιότητας διαυγή και αχρωμάτιστο ήχο. Διαθέτει επίσης φίλτρο για έλεγχο των χαμηλών 
συχνοτήτων.   Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Πυκνωτικό μικρόφωνο (Back-electret) τύπου Boundary, > Πολικό 
διάγραμμα: ημι-υπέρκαρδιοειδές, > Τροφοδοσία: απαιτεί Phantom power(DC 9–52 V, 3 mA), > Διακόπτης 

φίλτρου χαμηλών συχνοτήτων (CUT/FLAT/BOOST), > Ειδικά σχεδιασμένο για ομιλίες, > Απόκριση συχνότητας: 
50 Hz – 18 kHz, > Αντίσταση: 150 Ω, > Ευαισθησία: –35 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Maximum SPL: 
140 dB (1 kHz, 1 % THD), > S/N: 68 dB, > Σύνδεση: 3-pin XLR, male (περιλαμβάνει καλώδιο), > Βάρος: 260 
g, > Διαστάσεις: 170 mm X 24 mm X 82 mm 

€ 120TM-90BM



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 26

(ακουστικά κλειστού τύπου) 
Τα TH-02, είναι στερεφωνικά ακουστικά κλειστού τύπου, για χρήση στο σπίτι και στο στούντιο. Είναι μικρά και 

άνετα στη χρήση, με δυνατότητα αναδίπλωσης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
για TH-02 : > Κλειστού τύπου ακουστικά για Studio Monitoring, > Δυναμική σχεδίαση Closed-back, για πλούσια 
μπάσα και καθαρά πρίμα, > Δυνατότητα αναδίπλωσης, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, > 3.5-mm σε 
6.3-mm jack adapter, > Οδηγός διαμέτρου 50 mm, > Αντίσταση: 32 Ω, > Ευαισθησία: 98 dB ± 3 dB, > Από-
κριση Συχνότητας: 18 Hz to 22 kHz, > Βάρος :  298 g, > Διαστάσεις (W x D x H): 180 mm x 240 mm x 90 mm  

€ 36TH-02

Τα Tascam TH-06, είναι ιδανική λύση οταν χρειάζεστε άνετα, ευέλικτα ακουστικά, 
με εξαιρετική ποιότητα ήχου και εκτεταμένη απόκριση στις χαμηλές συνότητες. Οι DJs, οι παραγωγοί και οι 

remixers μπορούν να βασίζονται σε αυτά τα ακουστικά για την παραγωγή EDM, Hip Hop, Metal, R & B και 
άλλα είδη που χρειάζονται έξτρα μπάσα και είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις της μουσικής που 
αγαπούν το βαθύ μπάσο. Τα ακουστικά Tascam TH-06 είναι ελαφριά και διαθέτουν υψηλής ποιότητας, κλει-
στού τύπου περίβλημα που παρέχει απομόνωση ακρόασης ενώ ελαχιστοποιούν τη διαρροή των ακουστι-
κών. Με την άνεση, τη δυνατότητα ρύθμισης, τον ήχο χωρίς παραμόρφωση και την απομόνωση ακρόασης, 
μπορείτε να δουλεύετε με τα TH-06 για παρατεταμένες περιόδους χωρίς κόπωση στο αυτί. Γενικά χαρα-
κτηριστικά: > Εξαιρετικά ευρεία δυναμική περιοχή με βελτιωμένη απόκριση χαμηλών (Bass XL). > Ομαλά 
φυσικά μπάσα για DJs, παραγωγούς, remixers ή όποιον επιθυμεί εκτεταμένο χαμηλά. > Κλειστά ακουστικά 

με δυνατότητα περιστροφής (180 μοίρες). > Οδηγοί 45 mm με μαγνήτες νεοδυμίου (NdFeB). > Dynamic 
transducer. > Ισχυρό, εύκαμπτο και ελαφρύ μαγγάνιο. > Μια ειδική διαδικασία ραπτικής, σφίγγει σφιχτά τα 
καλύματα των αυτιών γύρω από ένα πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι για επιπλέον μαξιλάρι. > Μήκος καλωδίου: 
Περίπου. 3 μέτρα όταν εκτείνεται πλήρως. > Επίχρυση υποδοχή 3,5 mm (προσαρμογέας 6,3 mm). > Απόκριση 
συχνότητας: 10 Hz - 26 kHz. > Μέγιστη ισχύς: 1850 mW. > Ονομαστική ισχύς: 320 mW. > Αντίσταση: 45 Ω. > 
Ευαισθησία: 94 dB (+/- 3 dB). > Διαστάσεις : 160 mm X 80 mm X 200 mm. > Βάρος: 310 g. 

€ 62TH-06

Ακουστικά

Κουρδιστήρια - Μετρονόμοι

Ηλιακό χρωματικό κουρδιστήρι
Χρησιμοποιεί ηλιακές κυψέλες για να φορτίζει τη μπαταρία (φορτίζει και σε φωτισμό δωματίου). Έχει 
ιδιαίτερα ανθεκτικό περίβλημα από σιλικόνη και διαθέτει ειδικό ‘’κλίπ’’ για εύκολη μεταφορά. Διαθέτει: 
> ενσωματωμένο μικρόφωνο καθώς και είσοδο για ηλεκτρική κιθάρα / μπάσο, > Σύνδεση USB, για να 
φορτίζει τη μπαταρία, όταν δεν υπάρχει φώς, > Ρύθμιση 438–447 Hz, > 4 διαφορετικοί τρόποι ένδειξης, 

> Επιπλέον ένδειξη δίεσης/ύφεσης

€ 27TC-1S

Hard Disc Recorders - Περιφεριακά

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατα  AES/EBU για το X-48. €  570IF-AE24X

Κάρτα επέκτασης 24 αναλογικών εισόδων /εξόδων για το X-48. €  671IF-AN24X

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατα  ADAT για το X-48. €  650IF-AD24X
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Κονσόλες  Μίξης

22-Channel Analogue Mixer + 24-Track Digital Recorder + USB audio interface
Γενικά χαρακτηριστικά: Mixer: > 22 αναλογικές εισόδους:  > 16 προενισχυτές μικροφώνων TASCAM Ultra-

HDDA με phantom power (48 V) σε 12 mono και 4 stereo κανάλια.     > 2 εισόδους για ηλεκτρικά 
μουσικά όργανα (κανάλια 1 και 2).     > 20 εισόδους balanced line (12 mono, 4 stereo).     > 1 
είσοδο stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack 
connector.     > Inserts στα κανάλια 1 και 2. > 1 Main stereo bus, 1 sub stereo bus, 2 aux/monitor 
buses, 1 effects bus. > Compressor στα κανάλια 1–12. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή 
μεσσαία περιοχή για τα 12 mono κανάλια, και με σταθερή μεσσαία περιοχή για τα 4 stereo κανά-
λια. > Διακόπτης low-cut filter για τα 12 mono και για τα 4 stereo κανάλια. > Γραφικό Equalizer 7 
περιοχών για χρήση σε main stereo bus ή aux/monitor bus. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, 

για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσωματωμένα εφέ.      > 16 preset effects types.      > Μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στα 12 mono και 4 stereo κανάλια sends, στο sub bus και στο main stereo bus.      > Μπορούν 
να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω προαιρετικού ποδοδιακόπτη (Tascam RC-1F). > Μεγάλα faders 
100-mm, για ακρίβεια στις ρυθμίσεις στάθμης. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους TRS 
balanced για sub, control room, aux 1 /2 και effects send. > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > Δια-
στάσεις: 577 mm X 529 mm X 106 mm. > Βάρος: 10.4 kg. Recorder: > Tascam multi-track recording engine. 
> Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > 
Μέχρι 24 tracks (22 είσοδοι + stereo mix) μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία 
ηχογράφησης: Linear PCM (WAV format, 44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατό-
τητα Overdubbing, punch in/out (μέχρι 8 κανάλια). > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμ-
φανίσεις. Audio interface: > USB 2.0 audio interface για χρήση σε υπολοστές Windows (ASIO) και Mac (Core 
Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς σε υπολογιστή: 24 κανάλια (όλες οι 22 είσοδοι + stereo mix). > Δυνατότητα 
μεταφοράς από υπολογιστή: 22 κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 

bit.   

€ 964Model 24

14-Channel Analogue Mixer + 16-Track Digital Recorder + USB audio interface
Γενικά χαρακτηριστικά: Mixer: > 14 αναλογικές εισόδους:     > 10 προενισχυτές μικροφώνων TASCAM 
Ultra-HDDA με phantom power (48 V) σε 8 mono και 2 stereo κανάλια.     > 2 εισόδους για ηλεκτρικά 
μουσικά όργανα (κανάλια 1 και 2).     > 12 εισόδους balanced line (8 mono, 2 stereo).     > 1 είσοδο 
stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack connector.     
> Inserts στα κανάλια 1 και 2. > 1 Main stereo bus, 1 sub stereo bus, 2 aux/monitor buses, 1 effects 
bus. > Compressor στα κανάλια 1–8. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή μεσσαία περιοχή για 
τα 8 mono κανάλια, και με σταθερή μεσσαία περιοχή για τα 2 stereo κανάλια. > Διακόπτης low-cut filter 
για τα 8 mono και για τα 2 stereo κανάλια. > Γραφικό Equalizer 4 περιοχών για χρήση σε main stereo 
bus ή aux/monitor bus. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσω-

ματωμένα εφέ.      > 16 preset effects types.      > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 8 mono και 2 stereo 
κανάλια sends, στο sub bus και στο main stereo bus.      > Μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν 
μέσω προαιρετικού ποδοδιακόπτη (Tascam RC-1F). > Μεγάλα faders 60-mm, για ακρίβεια στις ρυθμίσεις 
στάθμης. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους TRS balanced για sub, control room, aux 1 
/2 και effects send. > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > Διαστάσεις: 429 mm X 462 mm X 111 mm. 
> Βάρος: 6.9 kg. Recorder: > Tascam multi-track recording engine. > Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης 
κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > Μέχρι 16 tracks (14 είσοδοι + stereo mix) 
μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία ηχογράφησης: Linear PCM (WAV format, 
44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατότητα Overdubbing, punch in/out (μέχρι 8 
κανάλια). > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμφανίσεις. Audio interface: > USB 2.0 
audio interface για χρήση σε υπολοστές Windows (ASIO) και Mac (Core Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς 
σε υπολογιστή: 16 κανάλια (όλες οι 14 είσοδοι + stereo mix). > Δυνατότητα μεταφοράς από υπολογιστή: 14 
κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 bit.     

€ 729Model 16
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10-Channel Analogue Mixer + 12-Track Digital Recorder + USB audio interface
Γενικά χαρακτηριστικά: Mixer : > 10 αναλογικές εισόδους:     > 8 mono εισόδους μικροφώνων (XLR) με 

phantom power (48 V).     > Προενισχυτές μικροφώνων TASCAM Ultra-HDDA στα κανάλια 1–6.     > 8 κα-
νάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (high-impedance)     > 10 εισό-
δους balanced line (6 mono, 2 stereo).     > 1 είσοδο stereo πολλαπλών χρήσεων για σύνδεση μέσω 
Bluetooth, RCA connectors ή stereo mini-jack connector (CH 9/10).     > Inserts στα κανάλια 1 και 2.
    > Λειτουργία Mix-minus στην είσοδο smartphone mini-jack. > 2 Aux εξόδους (monitor, effects) και 2 

stereo εξόδους με ανεξάρτητα master faders (Main, Sub). > Επιλογή ακρόασης PFL/AFL και solo in place 
(SIP). > Ειδική έξοδος click με λειτουργία tap tempo. > Είσοδος/έξοδος MIDI. > Compressor για όλα τα 
κανάλια εισόδου. > Equalizer τριών περιοχών, με μεταβλητή μεσσαία περιοχή για όλα τα κανάλια εισό-

δου, > Διακόπτης low-cut filter (100 Hz) σε κάθε κανάλι. > Semi-parametric EQ με μεταβλητή μεσσαία περιοχή 
για τις εξόδους aux ή main. > Ενσωματωμένο Bluetooth receiver, για ασύρματη αναπαραγωγή. > Ενσωματωμέ-
να εφέ.
     > 16 preset effects types.      > Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εισόδους, aux busses, στο sub 

bus και στο main stereo bus.      > Μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μέσω προαιρετικού ποδο-
διακόπτη (Tascam RC-1F). > Μικρά faders 60-mm. > Εξόδους XLR balanced για main stereo bus. > Εξόδους 
TRS balanced για sub και aux. > 2 εξόδους ακουστικών με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης. > Διαστάσεις: 343 
mm ? 360 mm ? 99 mm. > Βάρος: 4.3 kg. Recorder : > Tascam multi-track recording engine. > Χρησιμοποιεί 
σαν μέσο αποθήκευσης κάρτες: SD (512 MB–2 GB), SDHC (4–32 GB), SDXC (64–128 GB). > Μέχρι 12 tracks 
(10 είσοδοι + stereo mix) μπορούν να ηχογραφηθούν, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. > Αρχεία ηχογράφησης: 
Linear PCM (WAV format, 44,1/48 kHz, 16/24 Bit). > Αρχεία αναπαραγωγής: WAV. > Δυνατότητα Overdubbing, 
punch in/out. > Δυνατότητα αναπαραγωγής Multi-track για ζωντανές εμφανίσεις. Audio interface : > USB 
2.0 audio interface για χρήση σε υπολοστές Windows (ASIO) και Mac (Core Audio). > Δυνατότητα μεταφοράς 
σε υπολογιστή: 12 κανάλια (όλες οι 10 είσοδοι + stereo mix). > Δυνατότητα μεταφοράς από υπολογιστή: 10 
κανάλια, με ανάθεση σε κάθε είσοδο. > Audio resolution: 44.1/48 kHz, 16/24 bit. Άλλες Λειτουργίες : > Λει-
τουργία USB MIDI interface. > Έλεγχος DAW μέσω HUI/MCU protocol emulation. > Υποστηρίζει MIDI timecode 
(MTC), MIDI clock output με ένδειξη SPP. > Μενού με multi-jog dial. > Υποστηρίζει: Windows 10 (May 2019 
Update 1903), Windows 10 (October 2018 Update 1809), Windows 10 (April 2018 Update 1803), Windows 
8.1 Windows 7, macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra? 

(10.12). 

€ 536Model 12

Το LM-8ST είναι ένας συμπαγής μίκτης 1U rack-mountable, κατάλληλος για: μόνι-
μες εγκαταστάσεις, στούντιο, μίξη keyboard ή όποιον χρειάζεται ένα μίκτη Line. Οκτώ στερεοφωνικές πηγές 

εισόδου, όπως συσκευές αναπαραγωγής CD / MP3, δέκτες, όργανα κ.λπ. μπορούν να δρομο-
λογηθούν ανεξάρτητα σε ένα ζεύγος στερεοφωνικών εξόδων. Για τη δεύτερη έξοδο ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ δρομολόγησης πριν και μετά το fader. Οι έλεγχοι στάθμης εισόδου και 
εξόδου και τα όργανα μέτρησης, διατηρούν τα σήματα υπό έλεγχο. Μια είσοδος μικροφώνου εί-
ναι επίσης διαθέσιμη για ανακοινώσεις ή άλλη χρήση. Ο κεντρικός δίαυλος εισόδου / εξόδου είναι 
διαθέσιμος για σύνδεση πολλαπλών μονάδων.    Γενικά χαρακτηριστικά: > Μίξερ γραμμής (Line) 

με ευέλικτη δρομολόγηση σήματος. > Ιδανική λύση για εγκαταστάσεις σε αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες συ-
νεδριάσεων, κλαμπ health / fitness, εστιατόρια, λατρευτικά σπίτια, ως μίξερ keyboard σε στούντιο ή σε σκηνή 
και πολλά άλλα. > 8 στερεοφωνικά κανάλια εισόδου για πηγές γραμμής (Line) όπως CD / MP3 players, δέκτες, 
σήματα ήχου τηλεόρασης ή βίντεο κλπ. (Balanced TRS). > Επιπλέον είσοδος μικροφώνου / γραμμής με έλεγχο 
στάθμης για το κανάλι 1 στο μπροστινό μέρος για ανακοινώσεις κλπ. (Balanced XLR). > 2 στερεοφωνικές εξό-
δους (ST1 και ST2 / AUX, balanced XLR / unbalanced RCA). > Κάθε στερεοφωνική είσοδος μπορεί να αναμει-
χθεί σε κάθε στερεοφωνική έξοδο ανεξάρτητα:     > ST1: Το σήμα εισόδου αποστέλλεται στην έξοδο ST1,     > 
ST2: Το σήμα πριν από τον έλεγχο στάθμης ST1 (prefader) αποστέλλεται στην έξοδο ST2 / AUX,     > AUX: 
Το σήμα πίσω από τον έλεγχο στάθμης ST1 (post fader) αποστέλλεται στην έξοδο ST2 / AUX,     > Διακόπτες 
για επιλογή ST2 / AUX ανά κανάλι στο κάτω πλαίσιο, > Στάθμη εισόδου που μπορεί να επιλέξετε ανάμεσα σε 
+4 dBu και -10 dBV ανά κανάλι (στο πίσω μέρος). > Φωτεινοί δείκτες παρουσίας και υπερφόρτωσης σε κάθε 
κανάλι. > 4-dot LED στερεοφωνικούς μετρητές στάθμης σε κάθε έξοδο. > Κάθε στερεοφωνική έξοδος μπορεί 
να είναι μονοφωνική. > Έξοδοι ακουστικών υψηλής ισχύος με έλεγχο στάθμης και επιλέξιμη πηγή (ST1, ST2 / 
AUX). > Balanced έξοδος master bus και είσοδος (επιλογή εισόδου μεταξύ ST1, ST2 / AUX και Mix) για διαδο-
χική σύνδεση πολλαπλών μονάδων (cascading). > Διακόπτης γείωσης και γείωση εδάφους στο πίσω μέρος. > 
Εύκολη αντικαταστάσιμη ασφάλεια. > Πλαίσιο 1U rack-mountable.   

€ 369LM-8ST
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Compact Multi-Zone Audio Mixer + Bluetooth
Το Tascam MZ-123BT είναι ένας αναλογικός μίκτης ήχου πολλαπλών ζωνών 1U για επαγγελματική εγκατάστα-

ση. Παρέχει ευέλικτη δρομολόγηση, ανάμιξη και διανομή έως και τριών καναλιών μουσικής και 
ανακοινώσεων για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εφαρμογών, όπως λιανικό εμπόριο, εστιατόρια, 
μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία ή οποιοδήποτε περιβάλλον που απαιτεί ανεξάρτητες δυνατότη-
τες δρομολόγησης και αναγγελίες μικροφώνου. Το MZ-123BT, με δυνατότητα Bluetooth, είναι 
εξοπλισμένο με δύο ευέλικτες εισόδους μικροφώνου και αυτόματη εξασθένηση της μουσικής 
υποβάθρου για την καλύτερη κατανόηση κατά τις ανακοινώσεις ή την τηλεειδοποίηση. Διαθέτει 
τρεις ξεχωριστές εξόδους ζώνης με έλεγχο έντασης επιτρέπουν τη δρομολόγηση της μουσικής 

υπόκρουσης σε επιθυμητές περιοχές ή δωμάτια σε εστιατόριο, ξενοδοχείο, κατάστημα λιανικής πώλησης ή σε 
άλλο εμπορικό περιβάλλον. Διαθέτει τρία ζευγάρια balanced στερεοφωνικών εξόδων με συνδέσεις Euroblock 
για σταθερές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες από το πίσω μέρος. Κάθε έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 
εξάγει ήχο μονοφωνικά ή στερεοφωνικά. Δύο είσοδοι στερεοφωνικών γραμμών (RCA, unbalanced) επιτρέπουν 
τη σύνδεση εξοπλισμού AV όπως Tascam CD / Solid State Players ή παρόμοιες συσκευές αναπαραγωγής. Το κα-
νάλι 3 διαθέτει είσοδο Aux / Bluetooth που επιτρέπει την σύνδεση μιας πρόσθετης πηγής ήχου μέσω Bluetooth 
ή μίνι βύσματος 3,5 mm. Κάθε είσοδος διαθέτει κουμπί ελέγχου έντασης ήχου καθώς και κουμπιά δρομολό-
γησης τριών ζωνών για τη διανομή ήχου σε επιθυμητές περιοχές ή δωμάτια. Το MZ-123BT διαθέτει μια ειδική 
κεραία Bluetooth στον μπροστινό μέρος, η οποία βοηθά στην εξασφάλιση σταθερότητας του ασύρματου σή-
ματος και την αξιοπιστία μετάδοσης κατά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth - ακόμη και στα πιο δύσκολα 
περιβάλλοντα. Για αναγγελίες, το MZ-123BT προσφέρει δύο εισόδους μικροφώνου με +48V phantom power, με 
λειτουργία talkover και επιλογή ζώνης από κουμπιά στο μπροστινό μέρος. Δύο μικρόφωνα μπορούν να συνδε-
θούν μέσω συνδέσμων Euroblock (στο πίσω μέρος), ενώ μια επιπλέον θύρα Combo XLR / TRS στο μπροστινό 
μέρος επιτρέπει την γρήγορη σύνδεση ενός εναλλακτικού μικροφώνου και την επιλογή του μέσω ενός διακόπτη 
στην πρόσοψη. Το πίσω πάνελ παρέχει κουμπιά ελέγχου στάθμης και τριών ζωνών EQ (Low, Mid, High) μαζί με 
ένα διακόπτη φίλτρου υψηλής συχνότητας για κάθε είσοδο για τη ρύθμιση του βέλτιστου επιπέδου εισόδου, 
της τόνικής ποιότητας και του χαρακτήρα φωνής για κάθε μικρόφωνο. Η λειτουργία Talkover ανιχνεύει αυτόμα-
τα την είσοδο σήματος μικροφώνου κατά την αναπαραγωγή ήχου και μειώνει τα επίπεδα μουσικής υπόκρουσης 
στις επιλεγμένες ζώνες για βέλτιστη κατανόηση κατά τις ανακοινώσεις. Το επίπεδο κατωφλίου και το χρονοδιά-
γραμμα (χρόνος απελευθέρωσης) μπορούν να ρυθμιστούν με τα χειριστήρια στο πίσω μέρος για να επιτρέψετε 
την ακριβή ενεργοποίηση της μείωσης του επιπέδου και την ομαλή αποκατάσταση της μουσικής υποβάθρου 
στα προκαθορισμένα επίπεδα.   Γενικά χαρακτηριστικά : > Αναλογικός μίκτης ήχου για μουσική υπόκρουση και 
αναγγελίες μικροφώνου σε έως και τρεις διαφορετικές ζώνες εξόδου. > Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth για 
ασύρματη αναπαραγωγή ήχου από smartphones ή tablet. > Η κεραία Bluetooth που είναι εγκατεστημένη στον 
μπροστινό πίνακα εξασφαλίζει σταθερή ασύρματη σύνδεση εντός της καθορισμένης περιοχής. > Τρεις είσοδοι 
στερεοφωνικών γραμμών. > Δύο εισόδους γραμμής RCA unbalanced στο πίσω μέρος. > Είσοδος Bluetooth / 
Aux στο μπροστινό μέρος. > Χειριστήρια στάθμης στο πίσω μέρος. > Δύο είσοδοι μικροφώνου για ανακοινώ-
σεις. > Σύνδεση μέσω συνδέσμων Euroblock στο πίσω μέρος. > Το Mic 1 μπορεί επίσης να συνδεθεί μέσω της 
υποδοχής combo XLR / TRS του μπροστινού πίνακα (το επίπεδο εισόδου μπορεί να μεταβληθεί HIGH / LOW).
> Η λειτουργία Talkover μειώνει αυτόματα την ένταση μουσικής υποβάθρου ανάλογα με την ένταση ήχου του 

μικροφώνου (έλεγχος για: threshold, time, on/off, στο πίσω μέρος). > PAD, φίλτρο high-pass filter και 48-volt 
phantom power σε κάθε είσοδο μικροφώνου (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση στην πίσω πλευρά). > Έλεγ-
χοι για στάθμη και EQ τριών ζωνών στο πίσω μέρος. > Έλεγχοι στάθμης και κουμπιά επιλογής ζώνης σε κάθε 
είσοδο μικροφώνου και στερεοφωνικής γραμμής. > Δείκτες σήματος και κορυφής σε κάθε είσοδο μικροφώνου 
και στερεοφωνικής γραμμής. > Έξοδοι τριών ζωνών με χειριστήρια στάθμης, δείκτες σήματος και κορυφής 
και κουμπιά επιλογής monitor. > Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης για την παρακολούθηση των εξόδων 
ζώνης. > Πλαίσιο 1U rack-mountable.  

€ 394MZ-123BT
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Installation Mixer
Το MZ-372, είναι ένας 3U rackmount μίκτης, σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις σε μαγαζιά, δημόσια κτήρια, 

εστιατόρια, μπάρ ή ξενοδοχεία. Διαθέτει επτά κανάλια εισόδων, δύο κύριες εξόδους και μία βο-
ηθητική έξοδο. Τα 6 κανάλια εισόδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρόφωνα ή line-level 
πηγές (3 για πικάπ), ενώ στο εμπρός μέρος διαθέτει 1 είσοδο μικροφώνου για ανακοινώσεις ή 
ομιλίες.     Γενικά χαρακτηριστικά : > 3U Rackmount mixer με 7 κανάλια εισόδων και 2 εξόδους, 
> Διαθέτει 6 κανάλια εισόδων mic/line (XLR / RCA), κάθε ένα με gain controls, LED level meters, 
three-band equalizers και 100-mm faders, > Το κάθε ένα από τα 6 κανάλια, αποτελείται από 3 
επιλεγόμενα σέτ: 2 ζεύγη RCA unbalanced και 1 XLR balanced (συνολικά 12 RCA εισόδους και 6 
XLR εισόδους). Έτσι μπορεί να οριστεί σαν πηγή του κάθε καναλιού, ένα από τα 3 επιλεγόμενα 

σετ, > Οι 3 από τις εισόδους, μπορούν να οριστούν ως phono, για σύνδεση πικάπ, > Διαθέτει 1 
επιπλέον είσόδο μικροφώνου XLR (στο εμπρός μέρος), > Η είσοδος μικροφώνου διαθέτει ρύθμιση στάθμης και 
2-band equalizer, > Ενσωματωμένη λειτουργία Talkover, για αυτόματη μείωση της στάθμης της μουσικής ανά-
λογα με τη στάθμη του μικροφώνου (για ανακοινώσεις), > Διαθέτει 2 κύριες (ζώνες) στερεοφωνικές εξόδους 
line (balanced XLR και unbalanced RCA), > Η κάθε κύρια έξοδος διαθέτει ρύθμιση στάθμης, stereo LED level 
meters, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη έξοδος MONITOR για το control room, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη βοηθη-
τική έξοδος Sub με ρύθμιση στάθμης και διακόπτη επιλογής mono/stereo, > Έξοδος ακουστικών (pre-fader 
monitoring) με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης και επιλογή της πηγής ακρόασης, > Διαστάσεις: 482 mm X 132 

mm X 93 mm,   

€ 443MZ-372

3-Zone Installation Mixer
Το MZ-223, είναι ένας 2U rackmount μίκτης, σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις σε μαγαζιά, δημόσια κτήρια, 

εστιατόρια, μπάρ ή ξενοδοχεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στείλουμε μουσική και ανακοινώ-
σεις, από διάφορες πηγές, σε τρείς διαφορετικούς χώρους ή ζώνες. Η κάθε μία από τις επτά εισό-
δους που διαθέτει ο μίκτης, μπορεί να δρομολογηθεί σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις τρείς ζώνες 
εξόδου.    Γενικά χαρακτηριστικά : > 2U Rackmount mixer, > Διαθέτει 5 στερεοφωνικές εισόδους 
line (unbalanced RCA pin jacks), > Η κάθε μία από τις 5 εισόδους, αποτελείται από 2 επιλεγόμενα 
σέτ (συνολικά 10 στερεοφωνικές εισόδους line), > Οι 2 από τις εισόδους, μπορούν να οριστούν 
ως phono, για σύνδεση πικάπ, > Η κάθε μία από τις 5 εισόδους, διαθέτει ξεχωριστά ρυθμιστικά: 

gain, peak LED και fader, > Διαθέτει 2 επιπλέον εισόδους μικροφώνων XLR (στο εμπρός μέρος), > Οι είσοδοι 
μικροφώνων διαθέτουν ρύθμιση στάθμης, LED level meters και 3-band equalizer, > Ενσωματωμένη λειτουργία 
Talkover, για αυτόματη μείωση της στάθμης της μουσικής ανάλογα με τη στάθμη του μικροφώνου (για ανα-
κοινώσεις), > Διαθέτει 3 κύριες (ζώνες) στερεοφωνικές εξόδους line (balanced XLR και unbalanced RCA), > Η 
κάθε κύρια έξοδος διαθέτει ρύθμιση στάθμης, LED level meters και 3-band equalizer, > Επιπλέον 1 ανεξάρτητη 
έξοδος MONITOR για το control room, > Έξοδος ακουστικών (pre-fader monitoring) με ξεχωριστή ρύθμιση 
στάθμης και επιλογή της πηγής ακρόασης, > Διαστάσεις: 482 mm X 88 mm X 93 mm,    

€ 351MZ-223

Κάρτα επέκτασης 8 ψηφιακών εισόδων /εξόδων κατα  AES/EBU για τις κονσόλες DM-
4800/ DM-3200/DM-24.

€  250IF-AE/DM

Κάρτα επέκτασης  8 ψηφιακών εισόδων /εξόδων κατa TDIF με θύρα sync. για τις κονσό-
λες DM-4800/ DM-3200/DM-24.

€  210IF-TD/DM

Κάρτα για σύνδεση δύο DM-24. €  245IF-CS/DM
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Το AE-4D είναι μια εξαιρετική μονάδα εισόδων/εξόδων AES/EBU, που μετατρέπει 
μέχρι τέσσερα σήματα AES/EBU σε τέσσερα κανάλια ήχου Dante και αντίστροφα. Διαθέτει μετατροπέα συχνότητας δειγματολη-
ψίας εισόδου, υποστηρίζει αναλύσεις ήχου έως 96 kHz / 24 bit και χρησιμοποιεί συνδέσμους balanced XLR για είσοδο και έξοδο 
AES/EBU. Οι λειτουργίες DSP σε αυτό το μοντέλο περιορίζονται σε faders εισόδου και εξόδου και σίγαση. Το AE-4D ανήκει στη 
σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν 
επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, 
στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού 

που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση 
και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται 
στις μονάδες. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρε-
τικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτη-
θούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining).   Χαρακτηριστικά 
Hardware : > Δύο εισόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR με μετατροπέα συχνότητας δειγμα-

τοληψίας. > Δύο εξόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR. > Τέσσερα κανάλια ήχου στα 44,1 / 48 kHz, 16/24 bit. > Δύο 
κανάλια ήχου στα 88,2 / 96 kHz, 16/24 bit. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου 
Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > 
Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγ-
ματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα 
συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Τροφοδοσία με PoE (Power over 
Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασ-
σόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στήριξης για εύκολη 
τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά λογισμικού : > Ρυθμίσεις Fader και σίγασης για κάθε κανάλι εισόδου και εξόδου. > Το Tascam 
DCP Connect προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις (συμβατό με συσκευές Windows / Mac / iOS / Android) 
Προαιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική 
τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.    

€  528AE-4D

Το ML-4D/OUT είναι μια εξαιρετική μονάδα αναλογικών εξόδων που μετατρέπει 
τέσσερα σήματα εισόδου Dante σε τέσσερα σήματα εξόδου γραμμής. Επιπλέον, υποστηρίζει επίσης έξοδο 4 καναλιών Dante, 
καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock 
(ML-4D/OUT-E) ή XLR (ML-4D/OUT-X) για αναλογικές εξόδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. 
Το ML-4D/OUT ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. 
Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα βασικό πλεο-
νέκτημα της σειράς προϊόντων ML-4D/OUT, είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργαστής DSP. 
Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο έλεγχο 
στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία του ML-
4D/OUT χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας σήματος ή ανάμειξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω 
δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS και 

Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη χρήση 
και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το ML-4D/OUT προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου των επιπέδων εξόδου μέσω του GPI. 
Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες 
τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power 
daisy-chaining). Χαρακτηριστικά Hardware : > Τέσσερις balanced εξόδους γραμμής. > Δύο παραλλαγές προϊόντων:  > ML-
4D/OUT-E: Εξοπλισμένο με συνδέσμους Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > ML-4D/OUT: Εξοπλισμένο με συνδέσεις XLR για 
φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός 
δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». 
> Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγ-
ματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα 
συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εξόδου. > Τα επίπεδα στάθμης εξόδου μπορούν να ελέγ-
χονται με GPI (μόνο για το ML-4D/OUT-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. 
> Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). > Σασί με-
γέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά λογισμικού : > Τέσσερα 
κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής 
θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εξόδου: ισοσταθμιστής 10 ζωνών, καθυστέρηση, limiter, σίγαση, 
περιοριστής, φάση. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη 
επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε 
διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά 
ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές 
Windows/Mac/iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν 
τις ρυθμίσεις. > Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προ-
αιρετικά αξεσουάρ > PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική 

τροφοδοσία ρεύματος όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.    

€  505ML-4D/OUT-E

Dante
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Two-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter With DSP Mixer
Το MM-2D είναι μια εξαιρετική μονάδα αναλογικών εισόδων/εξόδων που μπορεί είτε να μετατρέπει δύο σήματα εισόδου μικροφώ-

νου/γραμμής σε δύο σήματα εξόδου Dante, είτε δύο σήματα εισόδου Dante σε δύο σήματα εξόδου γραμμής. Επιπλέον, υποστη-
ρίζει είσοδο/έξοδο τεσσάρων καναλιών Dante, καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα 
δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock (MM-2D-E) ή XLR (MM-2D-X) για αναλογικές εισόδους και εξόδους και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το MM-2D ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει 

μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/
line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στού-
ντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της σειράς προϊόντων MM-2D, 
είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργαστής DSP. Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης 
και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο έλεγχο στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση 
και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία του MM-2D χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας 

σήματος ή μίξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, 
Windows, iOS και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι 
εύκολες στη χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το MM-2D προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σίγασης των εισόδων του 
και ελέγχου των επιπέδων εξόδου του μέσω GPI. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή 
με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα 
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining).    Χαρακτηριστικά Hardware : > Δύο balanced εισόδους 
μικροφώνου/γραμμής με 48 V phantom power. > Δύο balanced εξόδους γραμμής. > Δύο παραλλαγές προϊόντων:     > MM-2D-E: 
Εξοπλισμένο με συνδέσμους Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση.     > MM-2D-X: Εξοπλισμένο με υποδοχές XLR για φορητότη-
τα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφορά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου 
Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό «Dante Controller». > 
Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγ-
ματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχου-
σα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα εισόδου και εξόδου. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για 
σήματα αναλογικών εισόδων. > Οι είσοδοι μπορούν να κλείνουν με GPI (μόνο για το MM-2D-E). > Τα επίπεδα στάθμης εξόδου 
μπορούν να ελέγχονται με GPI (μόνο για το MM-2D-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή προαιρετικό τροφοδοτικό 
PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (power daisy-chaining). 
> Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά λογισμικού 
: > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά εισόδου: ενεργοποίηση/απενερ-
γοποίηση phantom power, ευαισθησία (gain), trim, φάση, ισοσταθμιστής 4 ζωνών, αυτόματος έλεγχος στάθμης, fader, mute. > 
Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά 
εξόδου: ισοσταθμιστής 10 ζωνών, καθυστέρηση, limiter, σίγαση, περιοριστής, φάση. > Έως έξι πηγές εισόδου (δύο σήματα εισό-
δου μικροφώνου/γραμμής και τέσσερις είσοδοι Dante) μπορούν να αναμιχθούν. > Το Matrix επιτρέπει δύο είσοδοι μικροφώνου/
γραμμής, τέσσερις είσοδοι Dante και έξοδο μίκτη, να οδηγούνται σε δύο εξόδους γραμμής ή/και σε τέσσερις εξόδους Dante. > 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλα-
γή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα 
στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά 
περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/iOS/
Android):     > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις.     
> Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ 
> PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος 
όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.    

€  546MM-2D-E
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Το MM-4D/IN είναι μια εξαίσια μονάδα αναλογικών εισόδων που μετατρέπει τέσ-
σερα σήματα εισόδου μικροφώνου/γραμμής σε τέσσερα σήματα εξόδου Dante. Επιπλέον, υποστηρίζει είσοδο 4 καναλιών Dante, 
καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχεδόν οποιωνδήποτε πηγών ήχου μέσα σε ένα δίκτυο Dante. Διατίθεται με συνδέσεις Euroblock 
(MM-4D/IN-E) ή XLR (MM-4D/IN-X) για αναλογικές εισόδους. Αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύ φάσμα εφαρ-
μογών. Το MM-4D/IN ανήκει στη σειρά Tascam Dante Compact Processor και περιλαμβάνει μετατροπείς ήχου για δίκτυα Dante/
AES67. Όλα τα μοντέλα προσθέτουν επιπλέον εισόδους/εξόδους mic/line ή AES/EBU σε δίκτυα ήχου Dante σε εγκαταστάσεις, 

σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, στούντιο ηχογράφησης και μπορούν να συνδυαστούν. Ένα 
βασικό πλεονέκτημα της σειράς προϊόντων MM-4D/IN, είναι ο ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα επεξεργα-
στής DSP. Παρέχοντας όχι μόνο λειτουργίες ανάμειξης και EQ, αλλά και δυναμική επεξεργασία, αυτόματο 
έλεγχο στάθμης, αυτόματη εκτροπή, δρομολόγηση και αντιστάθμιση θορύβου, επιτρέπει τη λειτουργία 
του MM-4D/IN χωρίς πρόσθετες συσκευές επεξεργασίας σήματος ή ανάμειξης. Ο τηλεχειρισμός γίνεται 
μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές Mac, Windows, iOS 

και Android: Tascam DCP Connect για διαμόρφωση και Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες, και οι δύο είναι εύκολες στη 
χρήση και περιλαμβάνονται στις μονάδες. Το MM-4D/IN προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σίγασης των εισόδων του μέσω GPI. 
Όλα τα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται με PoE (Power over Ethernet) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC. Δύο μονάδες 
τοποθετημένες δίπλα-δίπλα σε ένα rack, μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (power 
daisy-chaining). Χαρακτηριστικά Hardware : > Τέσσερις balanced είσοδοι μικροφώνου/γραμμής με 48 V phantom power. > 
Δύο παραλλαγές προϊόντων:    > MM-4D/IN-E: Εξοπλισμένο με συνδέσεις Euroblock για μόνιμη εγκατάσταση. > MM-4D/IN-X: 
Εξοπλισμένο με υποδοχές XLR για φορητότητα και άλλες πιο ευέλικτες εφαρμογές. > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει την μεταφο-
ρά ηχητικών σημάτων μέσω ενός δικτύου Ethernet. > Δύο συνδέσεις LAN Dante (Dante daisy-chaining). > Ευέλικτη δρομολόγηση 
με λογισμικό «Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες 
δικτύου ήχου. > Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατά-
σταση λειτουργίας και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις σήματος και υπερφόρτωσης για αναλογικά σήματα 
εισόδου. > Οι είσοδοι μπορούν να απενεργοποιηθούν με GPI (μόνο MM-4D/IN-E). > Τροφοδοσία με PoE (Power over Ethernet) ή 
προαιρετικό τροφοδοτικό PS-P1220E. > Δυνατότητα τροφοδοσίας δύο μονάδων από έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος (power daisy-chaining). > Σασί μεγέθους Half-rack (1U). > Περιλαμβάνει στηρίγματα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Χαρα-
κτηριστικά λογισμικού : > Τέσσερα κανάλια εισόδου και εξόδου ήχου Dante. > Ισχυρός μίκτης DSP. > Χαρακτηριστικά μίξερ: 
Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εισόδου: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση phantom power, πολικότητα, ευαισθησία (κέρδος), trim, αυτόματος έλεγχος στάθμης, ισοσταθμιστής 4 ζωνών, 
σίγαση, fader. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών. > Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέ-
πει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού). > Υπάρχουν πέντε διαφορετι-
κά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεο-
πτικά περιβάλλοντα). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου της συσκευής (συμβατό με συσκευές Windows/Mac/
iOS/Android): > Το Tascam MX Connect για ολοκληρωτές συστημάτων προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις. 
> Το Tascam EZ Connect για τελικούς χρήστες είναι μια απλή εφαρμογή για τις πιο απαραίτητες ρυθμίσεις. Προαιρετικά αξεσουάρ: 
> PS-P1220E Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος 
όταν λειτουργεί σε PoE) > AK-RS1 ράφι για να τοποθετηθούν δύο μονάδες πλάι-πλάι.

€  646MM-4D/IN

16-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter
Τα ML-16D και ML-32D είναι υψηλής ποιότητας αναλογικοί μετατροπείς Dante, που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά 16 ή 32 

αναλογικών καναλιών ήχου σε ένα δίκτυο Dante και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παρέχονται υποδοχές D-sub με 25 ακίδες για εξοι-
κονόμηση χώρου και δυνατότητα σύνδεσης με breakout boxes. Δύο υποδοχές Ethernet (Dante Primary/Secondary) διατίθενται για 
«εφεδρική» λειτουργία χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστά δίκτυα. Οι μονάδες διαθέτουν ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας 
και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας, LED υπερφόρτωσης για κάθε είσοδο καθώς και ένδειξη σήματος για κάθε είσοδο και 

έξοδο. Οι διακόπτες στην πίσω πλευρά επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει το απαιτούμενο μέγιστο 
επίπεδο στάθμης εισόδου/εξόδου. Οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις, όπως συχνότητα δειγματοληψίας, 
δρομολόγηση καναλιού ή καθυστέρηση, μπορούν να γίνουν από την ελεύθερα διαθέσιμη εφαρμογή 
«Dante Controller». Το Dante είναι μια τεχνολογία δικτύου από την Audinate, η οποία προσφέρει 
υψηλής απόδοσης ηχητική διανομή μέσω τυπικών δικτύων IP. Υποστηρίζει εκατοντάδες ταυτόχρονα 
κανάλια ασυμπίεστου ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ακριβή συγχρονισμό. Χαρακτη-
ριστικά Hardware : > Αναλογικός αναλογικός μετατροπέας Dante για 16 (ML-16D) ή 32 (ML-32D) 

κανάλια ήχου (line-level). > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει τη μεταφορά έως 16/32 καναλιών ήχου μέσω δικτύου Ethernet. > 
Δύο υποδοχές LAN για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα (για «εφεδρική» λειτουργία). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό 
«Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. 
> Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συ-
χνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για σήματα αναλογικών εισόδων. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα 
εισόδου και εξόδου. > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμο-
γή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδο-
χές D-sub 25 ακίδων για balanced εισόδους / εξόδους γραμμής (AES59-2012: TASCAM pin assignment). > Ρυθμιζόμενο πλαίσιο 
στήριξης 19 ιντσών (1U).  Προαιρετικά αξεσουάρ > Το breakout box Euroblock BO-32DE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερή 
εγκατάσταση. > Τα XLR breakout boxes BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ζωντανής 
μουσικής ή στούντιο.   

€  1.413ML-16D
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32-Channel Analogue-Dante-Analogue Converter
Τα ML-16D και ML-32D είναι υψηλής ποιότητας αναλογικοί μετατροπείς Dante, που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά 16 ή 32 

αναλογικών καναλιών ήχου σε ένα δίκτυο Dante και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παρέχονται υποδοχές D-sub με 25 ακίδες για εξοι-
κονόμηση χώρου και δυνατότητα σύνδεσης με breakout boxes. Δύο υποδοχές Ethernet (Dante Primary/Secondary) διατίθενται για 
«εφεδρική» λειτουργία χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστά δίκτυα. Οι μονάδες διαθέτουν ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας 
και την τρέχουσα συχνότητα δειγματοληψίας, LED υπερφόρτωσης για κάθε είσοδο καθώς και ένδειξη σήματος για κάθε είσοδο και 

έξοδο. Οι διακόπτες στην πίσω πλευρά επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει το απαιτούμενο μέγιστο 
επίπεδο στάθμης εισόδου/εξόδου. Οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις, όπως συχνότητα δειγματοληψίας, 
δρομολόγηση καναλιού ή καθυστέρηση, μπορούν να γίνουν από την ελεύθερα διαθέσιμη εφαρμογή 
«Dante Controller». Το Dante είναι μια τεχνολογία δικτύου από την Audinate, η οποία προσφέρει 
υψηλής απόδοσης ηχητική διανομή μέσω τυπικών δικτύων IP. Υποστηρίζει εκατοντάδες ταυτόχρονα 
κανάλια ασυμπίεστου ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ακριβή συγχρονισμό. Χαρακτη-
ριστικά Hardware : > Αναλογικός αναλογικός μετατροπέας Dante για 16 (ML-16D) ή 32 (ML-32D) 

κανάλια ήχου (line-level). > Η διασύνδεση Dante επιτρέπει τη μεταφορά έως 16/32 καναλιών ήχου μέσω δικτύου Ethernet. > 
Δύο υποδοχές LAN για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα (για «εφεδρική» λειτουργία). > Ευέλικτη δρομολόγηση με λογισμικό 
«Dante Controller». > Υποστήριξη AES67 για δυνατότητα σύνδεσης με το Ravenna και άλλες συμβατές τεχνολογίες δικτύου ήχου. 
> Συχνότητα δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας και την τρέχουσα συ-
χνότητα δειγματοληψίας. > Ενδείξεις υπερφόρτωσης για σήματα αναλογικών εισόδων. > Ενδείξεις σήματος για αναλογικά σήματα 
εισόδου και εξόδου. > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στάθμης αναφοράς για προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμο-
γή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδο-
χές D-sub 25 ακίδων για balanced εισόδους / εξόδους γραμμής (AES59-2012: TASCAM pin assignment). > Ρυθμιζόμενο πλαίσιο 
στήριξης 19 ιντσών (1U).  Προαιρετικά αξεσουάρ > Το breakout box Euroblock BO-32DE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερή 
εγκατάσταση. > Τα XLR breakout boxes BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ζωντανής 
μουσικής ή στούντιο.   

€  2.327ML-32D

Το 202 MKVII είναι ένα εύκολο στο χειρισμό, με πολύ καλό ήχο, διπλό 
κασετόφωνο για μπαρ karaoke και γυμναστήρια, επίσης για εμπορικά κέντρα, σχολεία ή βιβλιοθήκες 

. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια αξιόπιστη συσκευή για αποθήκευση ήχου, ή 
λύση backup για δημόσιες υπηρεσίες όπως η αστυνομία ή ο στρατός χάρη στην μακρά 
αξιοπιστία της κασέτας και της επιπλέον επιλογής της εξόδου USB για ψηφιακά backups 
σε υπολογιστή. Και τα δύο decks του 202MKVII μπορούν να ηχογραφήσουν, ώστε στην 
κυριολεξία να μπορείτε να δημιουργήσετε δύο masters ταυτόχρονα. Διαθέτει λειτουργία 
RTZ και repeat playback, και μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το pitch και το tempo 
κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής για Karaoke ή αθλητικές εφαρμογές. 

Μια είσοδος μικροφώνου στο εμπρόσθιο μέρος καθιστά τις ‘αυθόρμητες’ ηχογραφήσεις (solo ή 
mixed ) παιχνιδάκι. Υπάρχει επίσης λειτουργία προ ακρόασης, βοηθώντας να προετοιμάσουμε το 
επόμενο τραγούδι στο ένα deck καθώς το άλλο deck παίζει. Και φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε και τα δύο decks για cassette dubbing σε ταχύτητα normal. Όταν χρησιμοποιείτε το 202MKVII 
με δύο κασέτες και το “Special” playback mode, μπορείτε να ακούσετε την μια κασέτα με ακουστικά 
καθώς η άλλη κασέτα παίζει από τις εξόδους line . Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να ετοιμά-
ζετε το επόμενο τραγούδι χωρίς να διακόπτετε την αναπαραγωγή. Στο “Normal” playback mode, τα 
σήματα και των δύο decks ‘βγαίνουν από τις line εξόδους και την έξοδο ακουστικών παράλληλα, ως 
συνήθως . Και τα δύο decks έχουν κουμπί “Return to zero” το οποίο επιτρέπει γρήγορα να επιστρέ-
ψετε στην αρχική θέση της κασέτας . Όχι μόνο μπορείτε να μαρκάρετε την αρχή της κασέτας – 
αλλά επίσης μπορείτε να μαρκάρετε την αρχή ενός κομματιού ή οποιοδήποτε άλλο σημείο σας είναι 
σημαντικό.

€  434202 ΜΚ7

Κασσετόφωνα
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Κάρτες Ηχου - Περιφεριακά Καρτών

Το νέο M-AUDIO air 192|4, διαθέτει 2 εισόδους, 2 εξόδους, υποστήριξη μέχρι 
24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένη με τους νέους προενισχυτές της M-Audio Crystal Preamps, για 
ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθα-
ρό ήχο, , > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D Converters), > Υποστηρίζει: 
μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (1 XLR + 1/4» TRS combo καθώς και 1 1/4» 
instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4’’, > Διαθέτει 1 έξοδο ακου-
στικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > USB/Direct balance knob για zero-latency monitoring, 
> Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη 
ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Mac, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, 
Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR 
Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB 
of Touch Loops Content. 

€ 89M-AUDIO air 192|4

Το νέο M-AUDIO air 192|6, διαθέτει 2 εισόδους, 2 εξόδους, 1 είσοδο/έξο-
δο MIDI, υποστήριξη μέχρι 24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένο με τους νέους προενισχυτές της 
M-Audio Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal 
Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, , > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D 
Converters), > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (2 XLR + 1/4» 
TRS combo καθώς και 2 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 
1/4», > Διαθέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμι-
ση στάθμης, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > USB/Direct balance knob για zero-
latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό 
κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Apple, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First 
M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX 
Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music 
Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content. 

€ 119M-AUDIO air 192|6

Το νέο M-AUDIO air|HUB, διαθέτει 2 εξόδους (balanced 1/4 inch TRS), για 
σύνδεση αυτοενισχυόμενων ηχείων, ένα μεγάλο περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο για εύκολη ρύθμιση 
της στάθμης, καθώς και έξοδο για ακουστικά με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, ενώ συνδέεται μέσω 
USB και λειτουργεί σε PC και MAC. Έχει μικρό μέγεθος, στιβαρή μεταλλική κατασκευή και αποτελεί 
ιδανική λύση για να ακούσετε υψηλής ποιότητας ήχο από οποιοδήποτε υπολογιστή. Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά : > Υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή ήχου (24-bit/96kHz resolution), > 2 έξοδοι balanced 
1/4 inch TRS, > 1 μεγάλο περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο για εύκολη ρύθμιση της στάθμης, > 
Τροφοδοτεί 3 θύρες επικοινωνίας USB, για σύνδεση άλλων USB συσκευών, > 1 έξοδο για ακουστικά 
με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης (1/4 inch jack), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μικρό μέγεθος, 
> Windows, Mac, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > Περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης 
standard USB και USB-C, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Eleven Lite, Avid Effects 
Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, 2GB of Touch Loops 
Content. 

€ 69M-AUDIO air|HUB
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Σχεδιασμένο από τους γκουρού του gaming σε συνεργασία με 
την M-Audio, το M-Game RGB Dual προσφέρει μια ισχυρή κάρτα ήχου για gaming με 

μίκτη live streaming. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη εμπειρία streaming. 
Το M-Game RGB Dual είναι ένας διπλός USB μίκτης ήχου συνεχούς ροής με προσαρμόσιμο φωτισμό 

RGB LED, sampler, διαμόρφωση φωνής και εφέ φωνής, σε συνδυασμό με επαγγελματική κάρτα ήχου 
και φυσική επιφάνεια εργασίας. Με το RGB Dual μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια διασκεδαστι-
κή και προσαρμόσιμη ζωντανή παρουσίαση, με εργαλεία που θα βελτιώσουν την εμπειρία παιχνιδιού 
σας και θα ενθουσιάσουν το κοινό σας. Ο καλύτερος μίκτης streaming για gaming. 
Γενικά χαρακτηριστικά
ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ USB ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: > Χωρίς θόρυβο ή περίεργες ρυθμίσεις καλωδίων. > Συν-

δέστε ξεχωριστούς υπολογιστές gaming και live streaming στον μίκτη του M-Game.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: > Ταιριάξτε τα ενσωματωμένα χρώματα LED RGB με τον φωτισμό 

του χώρου σας. 
ΑΜΕΣΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ: > Ενεργοποιήστε δείγματα και εφαρμόστε φωνητικά εφέ. 
ΣΙΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ #$%&. > Κουμπί σίγασης μικροφώνου με δυνατότητα να ορίσετε δείγματα 

ήχου.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 360 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ LED: > Έχετε τον έλεγχο των ακου-

στικών, των ηχείων και των παραμέτρων φωνητικών εφέ σε πραγματικό χρόνο. 
5 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ FADERS + ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΗΧΕΙΟΥ: > Ανεξάρτητα χειριστήρια 

στάθμης για μικρόφωνο, παιχνίδι, συνομιλία, δείγματα, ακουστικά και άλλα
CRYSTAL CLEAR™ MIC TECHNOLOGY: > Βελτιώστε την ποιότητα του μικροφώνου διαμορφώνοντας 

Gate, Compressor, High Pass Filter, EQ, Mic-Booster και De-esser FX. 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ CRYSTAL: > Σύνδεση μικροφώνου XLR με δυναμικό εύρος 110dB και κέρ-

δος και ενίσχυση >60dB για μικρόφωνα χαμηλής απόδοσης. 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: > Αντιστοιχίστε σε οποιοδήποτε πλήκτρο συντόμευσης ή μακροεντολή. 

€ 199M-Game RGB Dual

Ο μίκτης του M-Game Solo είναι η απόλυτη κάρτα ήχου USB για 
ανώτερο live streaming και δημιουργία περιεχομένου. 

Σχεδιασμένο από τους γκουρού του gaming σε συνεργασία με την M-Audio, το M-Game Solo προ-
σφέρει μια ισχυρή κάρτα ήχου για gaming με μίκτη live streaming. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη 
εμπειρία streaming. Το M-Game Solo είναι ένας USB μίκτης ήχου συνεχούς ροής με προσαρμόσιμο 
φωτισμό RGB LED, sampler, διαμόρφωση φωνής και εφέ φωνής, σε συνδυασμό με επαγγελματική 
κάρτα ήχου και φυσική επιφάνεια εργασίας. Με το M-Game Solo μπορείτε εύκολα να δημιουργήσε-
τε μια διασκεδαστική και προσαρμόσιμη ζωντανή παρουσίαση, με εργαλεία που θα βελτιώσουν την 
εμπειρία παιχνιδιού σας και θα ενθουσιάσουν το κοινό σας. Ο καλύτερος μίκτης streaming για gaming. 
Γενικά χαρακτηριστικά
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: > Χωρίς θόρυβο, ή περίεργες ρυθμίσεις καλωδίων. 
ΑΜΕΣΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ: > Ενεργοποιήστε δείγματα και εφαρμόστε φωνητικά εφέ. 
ΣΙΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ #$%&: > Κουμπί σίγασης μικροφώνου με δυνατότητα να ορίσετε δείγματα 

ήχου. 
5 ΑΤΟΜΙΚΑ FADERS + ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ: > Ανεξάρτητα χειριστήρια στάθμης για 

μικρόφωνο, παιχνίδι, συνομιλία, δείγματα, ακουστικά και άλλα. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: > Ελέγξτε εύκολα την ένταση ήχου ακουστικών και ηχείων. 
CRYSTAL CLEAR™ MIC TECHNOLOGY: > Βελτιώστε την ποιότητα του μικροφώνου διαμορφώνοντας 

Limiter, Gate, Compressor, High Pass Filter, EQ, Mic-Booster και De-esser FX. 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ CRYSTAL: > Σύνδεση μικροφώνου XLR με δυναμικό εύρος 110dB. 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: > Αντιστοιχίστε σε οποιοδήποτε πλήκτρο συντόμευσης ή μακροεντολή

€ 125M-Game RGB Solo
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Το νέο M-AUDIO air 192|8, διαθέτει 2 εισόδους, 4 εξόδους, 1 είσοδο/έξο-
δο MIDI, υποστήριξη μέχρι 24bit/192 kHz, ενώ είναι εφοδιασμένο με τους νέους προενισχυτές της 
M-Audio Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο. Χαρακτηριστικά: > Νέοι προενισχυτές Crystal 
Preamps, για ζεστό και καθαρό ήχο, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D 
Converters), > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (2 XLR + 1/4» 
TRS combo καθώς και 2 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 
1/4» και RCA, > Διαθέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτη-
τη ρύθμιση στάθμης, > 2 βοηθητικές εξόδους (auxiliary) Line (RCA), > USB/Direct balance knob για 
zero-latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > 
Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρί-
ζει Windows, Apple, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, 
Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music 
Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content. 

€ 159M-AUDIO air 192|8

Το νέο M-AUDIO air 192|14, είναι ένα USB Audio/MIDI Interface με εξαιρετικό 
ήχο (Crystal Preamps, Pristine A/D Converters), που μπορεί να αποτελέσει την καρδιά ενός στούντιο. 
Διαθέτει 8 εισόδους, 4 εξόδους, είσοδο/έξοδο MIDI, 2 εξόδους για ακουστικά, ενώ περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό από λογισμικά. Λειτουργεί σε υπολογιστές PC / MAC και αποτελεί την ιδανική λύση για 
μουσικούς και παραγωγούς. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/192kHz resolution, > Προενισχυτές 
τεχνολογίας M-Audio Crystal Preamps, > Εξαιρετικής ακρίβειας μετατροπείς (M-Audio Pristine A/D 
Converters), > Σύνδεση μέσω Hi-Speed USB, > Κουμπί USB/Direct για zero-latency monitoring, > 
4 εισόδους Mic/Line (XLR + 1/4 TRS combo) με phantom power (ανα 2), > 2 εισόδους για μουσικά 
όργανα (unbalanced 1/4 TS jack), > 2 εισόδους Line (balanced 1/4 TRS jack), > 2 εξόδους για ακου-
στικά με ρύθμιση στάθμης και επιλογή πηγής, > 2 κύριες εξόδους Line (balanced 1/4 TRS jack), > 2 
βοηθητικές εξόδους (auxiliary) Line (balanced 1/4 TRS jack), > Μεγάλο περιστρεφόμενο κουμπί για 
εύκολη ρύθμιση γενικής στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδων (VU LED), > Δια-
θέτει 1 είσοδο/έξοδο (5-pin) MIDI, > Μεταλική κατασκευή, > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio 
Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, 20 Avid Effect Plugins, AIR Music Tech Creative FX Collection 
Plus, AIR Music Tech Xpand!2, AIR Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech 
BOOM, DB33, Strike, Hybrid 3, 2GB of Touch Loops Content. 

€ 258M-AUDIO air 192|14

To πακέτο M-AUDIO air 192|4 VOCAL STUDIO PRO, είναι 
ότι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα μικρό στούντιο. Περιλαμβάνει τα: M-AUDIO air 192|4 (Audio 
Interface), HDH40 (ακουστικά), Nova Black (μικρόφωνο), καθώς και τα προγράμματα που είναι απα-
ραίτητα για να ξεκινήσετε να ηχογραφείτε.  
Γενικά χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει : M-AUDIO air 192|4 (Audio Interface), HDH40 (ακουστικά), 
Nova Black (μικρόφωνο), > Περιλαμβάνει: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven 
Lite, Avid Effects Collection, AIR Music Tech Creative FX Collection, AIR Music Tech Xpand!2, AIR 
Music Tech Mini Grand, AIR Music Tech Vacuum, AIR Music Tech BOOM, 2GB of Touch Loops Content,  
> Περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης standard USB και USB-C.  
Χαρακτηριστικά της M-AUDIO air 192|4 : > Νέοι προενισχυτές Crystal Preamps, για ζεστό και καθαρό 

ήχο, > Υποστηρίζει: μέχρι 24-bit/192kHz, > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (1 XLR + 1/4» TRS combo 
καθώς και 1 1/4» instrument High-Z), > +48v Phantom Power, > Διαθέτει έξοδο Stereo 1/4», > 
Διαθέτει 1 έξοδο ακουστικών, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > USB/Direct balance knob για zero-
latency monitoring, > Σύνδεση Hi-Speed USB, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Μεγάλο κεντρικό 
κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης, > Υποστηρίζει Windows, Mac, 
Χαρακτηριστικά των ακουστικών HDH40 : > Ακουστικά κλειστού τύπου, > Εξαιρετική ποιότητα κατα-

σκευής, > Απόκριση συχνότητας : 15 Hz – 22 kHz, > Πανίσχυρος οδηγός 40mm, με μαγνήτη νεοδη-
μίου, για τέλεια απόδοση, > Άνετο μαξιλάρι από δεματίνη, με σχεδίαση over-the-ear για ξεκούραστη 
ακρόαση, 
Χαρακτηριστικά του μικροφώνου Nova Black : > Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, > 

Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Υψηλή ευαισθησία και χαμηλό θόρυβο, > Ομαλή απόκριση συχνό-
τητας, που καλύπτει όλο το ακουστικό φάσμα, > Κατάλληλο για φωνή και ακουστικά μουσικά όργανα.  

€  167M-AUDIO air 192|4 VOCAL STUDIO PRO
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Το M-Track Duo είναι το καλύτερο, πιο φορητό Audio Interface στην κατηγο-
ρία του. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > USB Audio Interface 2 καναλιών για Mac και PC
2 Είσοδοι Combo με Crystal Preamps εκπληκτική ποιότητα ήχου > Ειδικοί διακόπτες για να ενεργοποι-

ήσετε οποιοδήποτε μικρόφωνο, όργανο ή συσκευή επιπέδου γραμμής. > Phantom Power + 48V για 
σύνδεση πυκνωτικών μικροφώνων στούντιο > Στερεοφωνική έξοδος 1/4 ίντσας. Ακουστικά 1/4 ίντσας 
με ανεξάρτητα χειριστήρια επιπέδου > Διακόπτης USB/Direct Mono/Direct Stereo για παρακολούθη-
ση εισόδων μικροφώνου, γραμμής ή οργάνου σε στερεοφωνικό ή μονοφωνικό > Περιλαμβάνοντε 
τα: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, AIR Music Tech Xpand! 2, Eleven Light guitar amp 
plugins και 20 Avid εφέ. > Power: τροφοδοτείται με USB-bus > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz 
(+ 0.1dB) > Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 109dB (σταθμισμένο A).> THD + N: 0,003% (ελάχι-
στο κέρδος, έξοδος 0dBu, σταθμισμένο A) > Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος): 19,1 x 11,1 x 5,5 
εκατοστά > Βάρος: 0,365kg.

€ 49M-Track Duo

Το M-Track Solo είναι το καλύτερο, πιο φορητό Audio Interface στην κατηγο-
ρία του. Χαρακτηριστικά: > USB Audio Interface 2 καναλιών για Mac και PC > 1 Είσοδος Combo με 
Crystal Preamp για εκπληκτική ποιότητα ήχου > Phantom Power + 48V για σύνδεση πυκνωτικών μι-
κροφώνων στούντιο > Ειδική είσοδος οργάνου για κιθάρα ή μπάσο. > Στερεοφωνική είσοδος γραμμής 
για σύνδεση ψηφιακού πιάνου, πληκτρολογίου και άλλων > 1/8 ίντσας ακουστικά και στερεοφωνικές 
εξόδους RCA παρέχουν εύκολη ακρόαση > Διακόπτης USB/Direct για ακρόαση του σήματος εισόδου 
ή του σήματος του υπολογιστή > Περιλαμβάνονται: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, AIR 
Music Tech Xpand! 2, Eleven Light guitar amp plugins και 20 Avid εφέ > Power: τροφοδοτείται με 
USB-bus > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz (+ 0.1dB) > Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 109dB 
(σταθμισμένο A) > THD + N: 0,003% (ελάχιστο κέρδος, έξοδος 0dBu, σταθμισμένο A) > Διαστάσεις 
(πλάτος x βάθος x ύψος): 16,4 x 11,4 x 5,5 εκατοστά > Βάρος: 0,30 κιλά.

€ 39M-Track Solo
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Χαρακτηριστικά BX8 D3 : 
> Σχεδίαση με δύο ενισχυτές για δυναμικό και ακριβή ήχο, > Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός στα tweeter, για κα-

λύτερη στερεοφωνική εικόνα, > Σύστημα ‘Acoustic Space Control’, για προσαρμογή των χαμηλών συχνοτήτων 
στον κάθε χώρο, > Βελτιωμένο σύστημα Bass Reflex, για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, > Είσο-
δοι XLR balanced και 1/4” balanced/unbalanced, για εύκολη σύνδεση με audio interfaces, mixers, synthesizers, 
DJ gear, > Έλεγχος στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη LED στο εμπρός μέρος, που γίνεται πιό έντονη 
όταν το ηχείο τοποθετείται στη σωστή γωνία ακρόασης, > Συνολική ισχύς 150 watts (80 watts για woofer, 
70 watts για tweeter), > Woofer 8 ιντσών από Kevlar, > Tweeter θόλου 1.25 ιντσών (από φυσικό μετάξι) με 
εξαιρετική λεπτομέρεια στον ήχο, > Απόκριση συχνότητας: 37Hz - 22kHz.

Τιμή Τεμάχιο €  135BX-8 D3

Studio  Monitors

Χαρακτηριστικά του BX5 D3 : > Σχεδίαση με δύο 
ενισχυτές για δυναμικό και ακριβή ήχο, > Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός στα tweeter, για καλύτερη στερεοφωνική 
εικόνα, > Σύστημα ‘Acoustic Space Control’, για προσαρμογή των χαμηλών συχνοτήτων στον κάθε χώρο, > 
Βελτιωμένο σύστημα Bass Reflex, για εκτεταμένη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, > Είσοδοι XLR balanced και 
1/4” balanced/unbalanced, για εύκολη σύνδεση με audio interfaces, mixers, synthesizers, DJ gear > Έλεγχος 
στάθμης ακρόασης, > Φωτεινή ένδειξη LED στο εμπρός μέρος, που γίνεται πιό έντονη όταν το ηχείο τοποθε-
τείται στη σωστή γωνία ακρόασης. > Συνολική ισχύς 100 watts (60 watts για woofer, 40 watts για tweeter), > 
Woofer 5 ιντσών από Kevlar, > Tweeter θόλου 1 ίντσας (από φυσικό μετάξι) με εξαιρετική λεπτομέρεια στον 
ήχο, > Απόκριση συχνότητας: 52Hz - 35kHz. 

Τιμή Τεμάχιο €  86BX-5 D3

Χαρακτηριστικά
> Συνδεσιμότητα Bluetooth® – Συνδυάστε εύκολα με οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότη-

τα Bluetooth για ασύρματη ροή. > Προγράμματα οδήγησης Black Kevlar® χαμηλής συχνότητας. Tweeter 
με θόλο από φυσικό μετάξι 1’’. > Νέος κυματοδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή για ακριβή 
απεικόνιση.
 > Χειριστήρια High-EQ και Low-EQ για κλήση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη 

απόκριση χαμηλών συχνοτήτων. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε ποια 
πλευρά έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι Bluetooth, 1/4’’, 1/8’’, και RCA για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήπο-
τε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8’’ για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. 
> Ακουστικά αδρανές κουτί MDF με σχέδιο bass reflex για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο 
διασύνδεσης ηχείων 1/8’’, καλώδιο 1/8’’ σε 1/8’’ και καλώδιο 1/8’’ σε RCA. 

€  97BX3BT

Χαρακτηριστικά
> Συνδεσιμότητα Bluetooth® – Συνδυάστε εύκολα με οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότη-

τα Bluetooth για ασύρματη ροή. > Προγράμματα οδήγησης Black Kevlar® χαμηλής συχνότητας. Tweeter 
με θόλο από φυσικό μετάξι 1’’. > Νέος κυματοδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή για ακριβή 
απεικόνιση.
 > Χειριστήρια High-EQ και Low-EQ για κλήση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη 

απόκριση χαμηλών συχνοτήτων. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε ποια 
πλευρά έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι Bluetooth, 1/4’’, 1/8’’, και RCA για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήπο-
τε πηγή ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1/8’’ για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. 
> Ακουστικά αδρανές κουτί MDF με σχέδιο bass reflex για βαθύ, πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο 
διασύνδεσης ηχείων 1/8’’, καλώδιο 1/8’’ σε 1/8’’ και καλώδιο 1/8’’ σε RCA.

€  114BX4BT
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Ηχείο αναφοράς multimedia monitor, 120-Watt 4,5 ιντσών, για παραγωγή 
μουσικής, ζωντανή ροή και podcasting (ζεύγος). 
> Μεγάφωνο χαμηλής συχνότητας Black Kevlar 4,5 ιντσών. Τουίτερ από φυσικό μεταξωτό θόλο 1 

ιντσών.
> Νέος οδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή, για ακριβή απεικόνιση. > Έλεγχος High-EQ 

και Low-EQ για ακρόαση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλής 
συχνότητας. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου (αριστερό / δεξί) για τη διαμόρφωση της πλευράς που 
έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι 1/4 ίντσας, 1?8 ίντσας και RCA, για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή 
ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1?8 ιντσών, για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > 
Κατασκευή από ακουστικά αδρανές MDF, με σχεδίαση αντανακλαστικών μπάσων (bass reflex), για βαθύ, 
πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1?8 ίντσας, καλώδιο 1?8 ίντσας σε 1?8 ίντσας 
και καλώδιο 1?8 ίντσας σε RCA. > Περιλαμβάνει Σουίτα λογισμικού παραγωγής με Pro Tools | First M-Audio 
Edition και 20 πρόσθετα Avid Effect. > Απόκριση συχνότητας 69Hz - 22kHz. > Ισχύς εξόδου 120W (συνο-
λική κορυφή), 2 x 25W (RMS). > Woofer: 4,5 ίντσες / 114,3 mm. > Tweeter: 1 ίντσα / 25.4mm (μεταξω-
τός θόλος). > Είσοδοι ήχου: 1 ζεύγος στερεοφωνικών εισόδων RCA. Είσοδοι TRS 2 1/4 ίντσες (6,35 mm). 
1 1,8 ίντσες (3,5 mm) στερεοφωνική βοηθητική είσοδος. > Έξοδος ακουστικών: 1?8 ίντσας (3,5 mm) 
στερεοφωνική έξοδος. > Καλώδιο διασύνδεσης: 1?8 ίντσας (3,5 mm) TRS. > Ισχύς: 100-240 VAC, 50 / 
60Hz, 85W. > Διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος, ανά ηχείο): 156 Χ 175 Χ 225 χιλιοστά. > Βάρος: (ανά 
ζεύγος ηχείων) 4,46 κιλά.     

€  94BX4

Ηχείο αναφοράς multimedia monitor, 120-Watt 3,5 ιντσών, για παραγωγή 
μουσικής, ζωντανή ροή και podcasting (ζεύγος).  
> Μεγάφωνο χαμηλής συχνότητας Black Kevlar 3,5 ιντσών. Τουίτερ από φυσικό μεταξωτό θόλο 1 

ιντσών.
> Νέος οδηγός tweeter βελτιστοποιημένος για υπολογιστή, για ακριβή απεικόνιση. > Έλεγχος High-EQ 

και Low-EQ για ακρόαση με τέλειο ήχο. > Βελτιωμένες πίσω θύρες για εκτεταμένη απόκριση χαμηλής 
συχνότητας. > Διακόπτης θέσης ενεργού ηχείου (αριστερό / δεξί) για τη διαμόρφωση της πλευράς που 
έχει έλεγχο έντασης. > Είσοδοι 1/4 ίντσας, 1?8 ίντσας και RCA, για σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή 
ήχου. > Μπροστινή είσοδος AUX 1?8 ιντσών, για γρήγορη σύνδεση smartphone ή άλλων πηγών ήχου. > 
Κατασκευή από ακουστικά αδρανές MDF, με σχεδίαση αντανακλαστικών μπάσων (bass reflex), για βαθύ, 
πλούσιο ήχο. > Περιλαμβάνει καλώδιο διασύνδεσης ηχείων 1?8 ίντσας, καλώδιο 1?8 ίντσας σε 1?8 ίντσας 
και καλώδιο 1?8 ίντσας σε RCA. > Περιλαμβάνει Σουίτα λογισμικού παραγωγής με Pro Tools | First M-Audio 
Edition και 20 πρόσθετα Avid Effect. > Απόκριση συχνότητας 80Hz - 22kHz. > Ισχύς εξόδου 120W (συνο-
λική κορυφή), 2 x 25W (RMS). > Woofer: 3,5 ίντσες / 88.9 mm. > Tweeter: 1 ίντσα / 25.4mm (μεταξωτός 
θόλος). > Είσοδοι ήχου: 1 ζεύγος στερεοφωνικών εισόδων RCA. Είσοδοι TRS 2 1/4 ίντσες (6,35 mm). 1 
1,8 ίντσες (3,5 mm) στερεοφωνική βοηθητική είσοδος. > Έξοδος ακουστικών: 1?8 ίντσας (3,5 mm) στε-
ρεοφωνική έξοδος. > Καλώδιο διασύνδεσης: 1?8 ίντσας (3,5 mm) TRS. > Ισχύς: 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 
85W. > Διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος, ανά ηχείο): 140 Χ 145 Χ 208 χιλιοστά. > Βάρος: (ανά ζεύγος 

ηχείων) 3,35 κιλά.    

€  84BX3
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Midi Keyboard Controllers

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 88 πλήκτρων, δυναμι-
κό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 88 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-
Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > 

Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείρηση του προγράμματός σας 
απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδε-
ση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, 
> Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection 

Kit (πωλείται ξεχωριστά).

€  185Keystation 88 MK3

Το νέο Hammer 88 της M-Audio, είναι ένα κορυφαίο USB-MIDI keyboard 
controller, με 10 οκτάβες και 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα. Διαθέτει σύνδεση USB 
καθώς και 5-Pin MIDI, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση με virtual instruments σε 
υπολογιστή, αλλά και με εξωτερικές συσκευές MIDI. Το νέο Hammer 88 της M-Audio, είναι η 
ιδανική λύση για μουσικούς που αναζητούν τη ρεαλιστική αίσθηση ενός πραγματικού πιάνου.  
Γενικά χαρακτηριστικά του Hammer 88 : > 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα (hammer-
action, velocity-sensitive), > 10 οκτάβες, > Σύνδεση USB-MIDI, για χρήση virtual instruments 
σε υπολογιστή, > Έξοδος 5-Pin MIDI, για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές MIDI, > Διαθέτει 
Pitch bend, modulation, έλεγχο στάθμης και κουμπιά ±, για μεγαλύτερη έκφραση στο παίξιμο, 
> Είσοδοι για πετάλια Sustain, Expression και Soft, > USB-powered (δεν χρειάζεται επιπλέον 
τροφοδοσία), > Υποστηρίζει σύνδεση plug-and-play για Mac ή PC (δεν χρειάζεται εγκατάσταση 

οδηγών), > Συμβατό με συσκευές iOS (Apple iPad), > Πολλαπλές ζώνες για layering, splits και 
ακόρντα (4 νότες), με το πάτημα ενός κουμπιού, > Δυνατότητα επεξεργασίας με το πρόγραμμα 
Hammer 88 Controller Editor (περιλαμβάνεται), > Προαιρετικό τροφοδοτικό για αυτόνομη λειτουρ-
γία (stand-alone), > Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite καθώς και τα virtual instruments : AIR Mini 
Grand Acoustic Grand Piano, AIR DB-33 Tonewheel Organ, AIR Velvet Electronic Piano, SONiVOX 
Eighty-Eight Ensemble, > Διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) : 30.2 x 12.7 x 142.0 cm, > Βάρος : 
17.5 kg. 

€  370Hammer 88

Το Hammer 88 Pro της M-Audio, είναι ένα κορυφαίο USB-
MIDI keyboard controller, με 10 οκτάβες και 88 πλήρως βαρυκεντρισμένα πλήκτρα. Διαθέτει 
σύνδεση USB καθώς και 5-Pin MIDI, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση με virtual 
instruments σε υπολογιστή, αλλά και με εξωτερικές συσκευές MIDI. 
Χαρακτηριστικά:
> Κορυφαία στην κατηγορία 88 πλήκτρα hammer-action, με aftertouch και αναθέσιμες ζώνες
(16) RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, αναθέσιμα, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για 

παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και πολλά άλλα. > (8) αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για 
τον έλεγχο εικονικών οργάνων (virtual instruments), plugins mix, χειριστήρια DAW και άλλα. > 

(9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, προσθηκών, DAW faders και άλλων. > 
Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση (auto-mapped) λειτουργιών DAW και 
παραμέτρων plugins > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προ-
σαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες 
καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία ενός τέλειου τραγουδιού > Arpeggiator με χειριστήρια Type, 
Octave, Gate and Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένες ροδέλες pitch and modulation καθώς και (3) 
είσοδοι πεντάλ ποδοδιακόπτη και (1) είσοδος πεντάλ έκφρασης > Σύνδεση USB-MIDI και είσοδος / 
έξοδος MIDI 5 ακίδων για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές MIDI. > Διαισθητική διάταξη με οθόνη 
OLED για γρήγορες αλλαγές > Περιλαμβάνει music rest, λογισμικό επεξεργασίας MIDI.
Περιλαμβάνει ενα πλήρες πακέτο λογισμικού παραγωγής μουσικής με τα: > ProTools | First 

M-Audio Edition > Ableton Live Lite, MPC Beats. > 7 Virtual Instruments από την AIR Music 
Technology (Hybrid, Velvet, Mini Grand, Xpand! 2, Vacuum, Boom, DB-33) και 9 MPC Beats 
Expansion Packs. 

€  511Hammer 88 Pro
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USB MIDI keyboard με 61 πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 61 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προ-
γραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > κουμπιά transport για να ελέγ-
χετε το sequencer σας, > οθόνη LCD για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up 
& down, > pitch bender & modulation, > 1 προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα 
τη γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστε-
ρα DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > Σύνδεση USB plug and play 

με PC και Mac, > Υποδοχή για sustail pedal, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας 
Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist 

€  159Oxygen 61 MK5

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 61 πλήκτρων, δυναμι-
κό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 61 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-
Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > 

Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείρηση του προγράμματός σας 
απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδε-
ση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, 
> Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection 

Kit (πωλείται ξεχωριστά).

€  125Keystation 61 MK3

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 49 πλήκτρων, δυναμι-
κό, pitch bender & modulation, κουμπιά για αλλαγή οκτάβων και volume slider.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 49 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > Περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Eighty-
Eight Ensemble, ένα plug-in που προσομοιώνει το CD327 Steinway piano, > Σύνδεση USB, > 

Διαθέτει υποδοχή για πεντάλ sustain, > Κουμπιά transport για διαχείρηση του προγράμματός σας 
απευθείας από το keyboard, > Pitch bend, modulation και δυνατότητα επιλογής οκτάβας, > Σύνδε-
ση plug and play με PC και Mac, > Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα, 
> Συμβατό με συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης της Apple iPad Camera Connection 

Kit (πωλείται ξεχωριστά).

€  84Keystation 49 MK3
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USB MIDI keyboard με 25 πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
> 25 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμ-

ματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > κουμπιά transport για να ελέγχετε το sequencer σας, > οθόνη LCD 
για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up & down, > pitch bender & modulation, > 1 
προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα τη γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > 
Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστερα DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > 
Σύνδεση USB plug and play με PC και Mac , > Υποδοχή για sustail pedal, > Περιλαμβάνει το πρό-
γραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist 

€  88Oxygen 25 MK5

USB MIDI keyboard με 49 πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

> 49 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προ-
γραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > κουμπιά transport για να ελέγχε-
τε το sequencer σας, > οθόνη LCD για έλεγχο των παραμέτρων, > πλήκτρα για track up & 
down, > pitch bender & modulation, > 1 προγραμματιζόμενο slider που ελέγχει εύκολα τη 
γενική ένταση, > πλήκτρα για αλλαγή οκτάβας, > Έτοιμο mapping για τα δημοφιλέστερα 
DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase και άλλα, > Σύνδεση USB plug and play με 
PC και Mac, > Υποδοχή για sustail pedal, > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μουσικής δημιουρ-

γίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist 

€  129Oxygen 49 MK5

Το M-Audio Oxygen Pro 61 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 61 
πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
> 61 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με 

aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, 
ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) 
αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων 
ελέγχου DAW και άλλων. > (9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων 
εφέ, DAW faders και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων 

ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαρα-
γωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale 
εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. 
> Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα 
pitch και modulation wheels. Εισοδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και 
έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διαισθητική διάταξη με 
οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις 

(βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 965,2 x 83,8 mm. > Βάρος: 4,8 κιλά. > Περιλαμβάνει 
λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού:  3 DAW > Pro Tools 
| First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite.  Εικονικά όργανα > Multi-oscillator 
synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth 
- Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια 
χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > MPC Expansion 
Packs. > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats 
Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production 
Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban 
Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - 
Deep House Expansion Pack.    

€  199Oxygen Pro 61
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Το M-Audio Oxygen Pro 25 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 25 
πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
> 25 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με 

aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, 
ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) 
αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων 
ελέγχου DAW και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων 
ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή 

φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale 
εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. 
> Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα 
pitch και modulation wheels. Εισοδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και 
έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διαισθητική διάταξη με 
οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις 
(βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 490,2 x 83,8 mm. > Βάρος: 2,46 κιλά. > Περιλαμβάνει 
λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού:  3 DAW : 
> Pro Tools | First M-Audio Edition.  > MPC Beats. > Ableton Live Lite.  Εικονικά όργανα :

> Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. 
> Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom 
(Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools).   
MPC Expansion Packs: > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 
Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & 
LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. 
> MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House 
Beats Edition - Deep House Expansion Pack.  

€  149Oxygen Pro 25

Το M-Audio Oxygen Pro 49 είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB MIDI με 49 
πλήκτρα. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
> 49 ημι-σταθμισμένα πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα, με 

aftertouch και ζώνες με δυνατότητα ανάθεσης. > (16) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, 
ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παραγωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (8) 
αναθέσιμα κουμπιά και πλήκτρα για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων 
ελέγχου DAW και άλλων. > (9) αναθέσιμα faders για τον έλεγχο εικονικών οργάνων, πρόσθετων 
εφέ, DAW faders και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων 

ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουργία Smart Chord επιτρέπει την αναπαρα-
γωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδιών. > Η λειτουργία Smart Scale 
εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία τέλειου τραγουδιού. 
> Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. > Εργονομικά σχεδιασμένα 
pitch και modulation wheels. Εισοδος πεντάλ sustain 1/4 ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και 
έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών MIDI. > Διαισθητική διάταξη με 
οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδοσία: bus-powered. > Διαστάσεις 
(βάθος x πλάτος x ύψος): 264,2 x 800,1 x 83,8 mm. > Βάρος: 4,2 κιλά. > Περιλαμβάνει 

λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής λογισμικού:  3 DAW > Pro Tools 
| First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live Lite.  Εικονικά όργανα > Multi-oscillator 
synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. > Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth 
- Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια 
χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > MPC Expansion 
Packs. > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats 
Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production 
Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. > ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban 
Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - 
Deep House Expansion Pack.    

€  174Oxygen Pro 49
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USB MIDI keyboard με δυναμικό πληκτρολόγιο 32 mini πλήκτρων και 
πολύ μικρό μέγεθος έτσι ώστε να χωράει και σε μία τσάντα backpack. Διαθέτει 4 αναθέσιμους 
ελεγκτές (3 κουμπιά και 1 ποτενσιόμετρο), επιλέξιμες καμπύλες δυναμικής, έλεγχος pitch bend και 
modulation, τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB.
 Λειτουργεί και με το iPad με την αγορά του κατάλληλου κιτ σύνδεσης, ενώ περιλαμβάνει το μουσι-

κό λογισμικό παρτιτούρας Sibelius First.

€  44Keystation Mini 32 ΜΚ3

Το M-Audio Oxygen Pro Mini είναι ένας ισχυρός ελεγκτής USB 
MIDI με 32 πλήκτρα. 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
> 32 ημι-σταθμισμένα mini-πλήκτρα (τα καλύτερα στην κατηγορία), ευαίσθητα στην ταχύτητα. > 

(8) αναθέσιμα RGB pads, με οπίσθιο φωτισμό, ευαίσθητα στην ταχύτητα με Note Repeat για παρα-
γωγή ρυθμού, εκκίνηση κλιπ και άλλα. > (4) αναθέσιμα κουμπιά, faders και πλήκτρα για τον έλεγχο 
εικονικών οργάνων, πρόσθετων εφέ, στοιχείων ελέγχου DAW και άλλων. > Κουμπιά προεπιλογής 
και DAW για αυτόματη αντιστοίχιση στοιχείων ελέγχου DAW και παραμέτρων plugin. > Η λειτουρ-
γία Smart Chord επιτρέπει την αναπαραγωγή φωνητικών ή προσαρμοσμένων φωνητικών συγχορδι-

ών. > Η λειτουργία Smart Scale εξαλείφει λανθασμένες νότες καθιστώντας εύκολη τη δη-
μιουργία τέλειου τραγουδιού. > Arpeggiator με χειριστήρια Type, Octave, Gate και Swing. 
> Εργονομικά σχεδιασμένα pitch και modulation wheels. Εισοδος πεντάλ sustain 1/4 
ιντσών. > Σύνδεση USB-MIDI και έξοδος MIDI 5 ακίδων για έλεγχο εξωτερικών συσκευών 
MIDI. > Διαισθητική διάταξη με οθόνη OLED για γρήγορες αλλαγές ελέγχου. > Τροφοδο-
σία: bus-powered. > Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος): 191 x 401 x 65 mm. > Βάρος: 
1,2 κιλά. > Περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας MIDI και ένα πλήρες πακέτο παραγωγής 
λογισμικού:  3 DAW : > Pro Tools | First M-Audio Edition. > MPC Beats. > Ableton Live 
Lite.  Εικονικά όργανα : > Multi-oscillator synthesiser - Hybrid 3. > Electric Piano - Velvet. 

> Acoustic Piano - Mini Grand. > Analogue synth - Vacuum (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > 
Vintage drum machine - Boom (Μόνο με άδεια χρήσης Pro Tools). > Classic Organ - DB-33 (Μόνο 
με άδεια χρήσης Pro Tools).   MPC Expansion Packs : > MPC Beats Producer Kits - Multi-Genre 
Beat Production Pack. > F9 Instruments Beats Edition - 25 High Quality Instrument Samples. > 
LANIAKEA Sounds - TrapSoul & LoFi Production Pack. > MSX Audio - Soulful Drums Collection. 
> ADSR - LoFi Producer Collection. > MVP Urban Roulette Beats Edition - Urban Kits & Samples 
Expansion Pack. > Cr2 Deep House Beats Edition - Deep House Expansion Pack.  

€  98Oxygen Pro Mini
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Midi Interfaces

MIDI interface με σύνδεση USB για PC (Win 98 - ME - 2000 - XP) & Mac 
(laptop & desktop). Διαθέτει 1 MIDI είσοδο και 1 MIDI έξοδο  και ενδεικτικά leds για την είσοδο 
και για την έξοδο. Δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία και συνοδεύεται από καλώδιο USB καθώς 
και MIDI καλώδια για απευθείας σύνδεση σε κάποια συσκευή.

€  24MIDISport Uno

Μικρόφωνα

Το Uber Mic είναι η ιδανική λύση για τις ανάγκες ηχογράφησης 
σας- είτε πρόκειται να ηχογραφήσουμε ακουστικά όργανα και φωνητικά, για podcasts ή broadcasting, ή απλά για 
να απογειώσετε την εμπειρία του gaming σε άλλο επίπεδο. Το πυκνωτικό του μικρόφωνο εγγυάται επαγγελματι-
κή ποιότητα ηχογράφησης και μας παρέχει την δυνατότητα επιλογής τεσσάρων πολικών διαγραμμάτων. Διαθέτει 
έξοδο ακουστικών με ενσωματωμένο προενισχυτή για να μπορούμε να ακούμε ακόμα και την πιο μικρή λεπτομέ-
ρεια. Τα ρυθμιστικά μίξης USB/direct επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο κατά την διάρκεια του monitoring καθώς και 
της ηχογράφησης με μηδενική καθυστέρηση ακούγοντας αυτό που ηχογραφείτε σε πραγματικό χρόνο. 
> Πυκνωτικό μικρόφωνο με τρείς κάψες , περιλαμβάνοντας στέρεο single-point 4 πολικά διαγράμματα ωστε να 

έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της ηχογράφησης. > Εξοδος ακουστικών 1/8” και ενσωματωμένο 
προενισχυτή ακουστικών. > Ελεγχος μίξης USB/direct με έλεγχο στάθμης μικροφώνου και μηδενικό latency ηχο-
γράφησης και monitoring. > Λειτουργεία σίγασης μικροφωνου. > Οθόνη LCD αναγράφει το πολικό διάγραμμα και 
το τρέχον σήμα εξόδου. > Περιέχει επιτραπέζια βάση αλλά μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε βάση , κάτι 
που το καθιστά ιδανικό για κάθε setup.

€  95Uber Mic
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Bags - Pedals - Covers - Cables

Τσάντα μεταφοράς ειδική για DJ’s. Μπορεί να δεχθεί ένα 
φορητό υπολογιστή με οθόνη έως 17 ιντσών, βινύλια 12 
ιντσών, audio interface ή MIDI controller, καλώδια και άλλα. Εργονομική σχεδίαση, 
ρυθμιζόμενο λουρί για τον ώμο και ειδικό υλικό για γενική προστασία αυτών που 
μεταφέρονται.

€  62Mobile Laptop Studio Bag

Πεντάλ sustain για το πόδι, συμβατό με τα περισσότερα keyboards 
της αγοράς καθώς φυσικά και για τα MIDI keyboards της M Audio. 

€  13SP-1

Πεντάλ sustain για το πόδι, συμβατό με τα περισσότερα keyboards 
της αγοράς καθώς φυσικά και για τα MIDI keyboards της M Audio.  Στιβαρή κατασκευή 
με πεντάλ από χρώμιο, δίνει την αίσθηση του κλασσικού πεντάλ πιάνου

€  13SP-2

Expression controller συμβατός με όλα τα κλαβιέ που διαθέ-
τουν ανάλογη υποδοχή και με δυνατότητα εναλλαγής πολικότητας για απόλυτη 
συμβατότητα με όλα τα κλαβιέ της αγοράς. Με το EX-P μπορείτε να ελέγξετε από 

το πόδι πληροφορίες όπως ένταση, pan, modulation, filter sweep και άλλα.

€  13EX-P
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Kit αλλαγής εμφάνισης για το Maschine MKII
€  36MASCINE CUSTOM KIT

Ένας συνδυασμός hardware με software για δημιουργία μουσικής ή 
αλιώς ένα Groove Production Studio. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα ελεγκτή με  πολύχρωμα 16 pads, 
ευαίσθητα στη δυναμική και στο aftertouch, 2 φωτιζόμενες οθόνες, 11 ατέρμονα ποτενσιόμετρα, 
41 κουμπιά και MIDI είσοδο και έξοδο. To τμήμα software περιλαμβάνει: Sequencer βασισμένο σε 
patterns (64 ανά γκρουπ), Δύο τρόπους ηχογράφησης (βηματική και σε πραγματικό χρόνο), Drum, 
grip και piano editors, Sampler 128 κανάλια και έως 1024 patterns ανά τραγούδι, Ηχογράφηση αυ-
τοματισμού, Πάνω από 20 ενσωματωμένα εφφέ και 6Gb+ από ήχους με πάνω από 15000 δείγματα 
όλων των οργάνων, 220 σετ τυμπάνων όλων των ειδών, 300 multisampled ήχους και synthesizers, 

1000 επιπλέον ήχους oneshots και ηχητικά εφφέ440 κομμένα loops και εκατοντάδες patterns. 
Τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν MIDI controller για 
να ελέγχει τις παραμέτρους από διάφορα μουσικά προγράμματα, καθώς και εξωτερικές MIDI 

συσκευές. Είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και 7) και Mac (OS X) και με τα πρωτόκολλα 
VST, RTAS, Audio Units, Core Audio, Direct Sound και ASAPI. Ο νέος κώδικας χρωμάτων σας επιτρέ-
πει να «δείτε» τους ήχους σας, και θα ενισχύσει δραματικά την απόδοσή σας όταν δουλεύετε με το 
MASCHINE. Απλά αναθέστε χρώματα σε ομάδες, ήχους και σκηνικά, και δείτε τα pads και τα πλή-
κτρα ομαδοποίησης να ανάβουν στα ίδια χρώματα. Κάντε τα τύμπανά σας κόκκινα, για παράδειγμα, 
και θα γνωρίζετε πάντα ποια pads παίζουν τύμπανα. Προσθέστε λίγο χρώμα στις δημιουργίες σας! 
Και με την αυξημένη ευαισθησία των καινούργιων pads, έχετε ένα νέο επίπεδο ακρίβειας στα χέρια 
σας. Το τμήμα εξόδου έχει επανασχεδιαστεί. Το λογισμικό MASCHINE 1,8 περιλαμβάνει time stretch 
και pitch shift, νέα εφέ, ειδικά επιλεγμένα για παραγωγή beat.

€  539Maschine MK3

Ένας συνδυασμός hardware με software για δημιουργία μουσικής ή 
αλιώς ένα Groove Production Studio. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα ελεγκτή με  πολύχρωμα 16 pads, 
ευαίσθητα στη δυναμική και στο aftertouch, φωτιζόμενη οθόνη 64x128 pixels, ένα γενικό ποτεν-
σιόμετρο για έλεγχο διαφόρων λειτουργιών, 28 οπίσθια φωτιζόμενα κουμπιά. To τμήμα software 
περιλαμβάνει: Sequencer βασισμένο σε patterns (64 ανά γκρουπ). Δύο τρόπους ηχογράφησης (βη-
ματική και σε πραγματικό χρόνο). Drum, grip και piano editors. Sampler, 128 κανάλια και έως 1024 

patterns ανά τραγούδι, Ηχογράφηση αυτοματισμού, Πάνω από 20 ενσωματωμένα εφφέ και 
6Gb+ από ήχους με πάνω από 15000 δείγματα όλων των οργάνων, 220 σετ τυμπάνων όλων 
των ειδών, 300 multisampled ήχους και synthesizers, 1000 επιπλέον ήχους oneshots και 
ηχητικά εφφέ, 440 κομμένα loops και εκατοντάδες patterns. Τροφοδοτείται μέσω της θύρας 

USB, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν MIDI controller για να ελέγχει τις παραμέτρους 
από διάφορα μουσικά προγράμματα, καθώς και εξωτερικές MIDI συσκευές.  Είναι συμβατό με 

PC και Mac, λειτουργεί είτε αυτόνομα, είτε σαν plug-in μέσω πρωτοκόλλου VST, RTAS, Audio Units, 
Core Audio, WASAPI. Εμπεριέχει τέλος το πρόγραμμα Komplete Elements που αποτελείται από 
1000 εκπληκτικούς ήχους παρμένους από το KOMPLETE 8. Ο νέος κώδικας χρωμάτων σας επιτρέπει 
να «δείτε» τους ήχους σας, και θα ενισχύσει δραματικά την απόδοσή σας όταν δουλεύετε με το 
MASCHINE MIKRO. Το λογισμικό MASCHINE 1,8 περιλαμβάνει time stretch και pitch shift, νέα εφέ, 
ειδικά επιλεγμένα για παραγωγή beat.

€  201Maschine Mikro MK3
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Το KOMPLETE AUDIO 1, είναι ιδανική λύση για solo μουσικούς, 
podcasters, vloggers. Διαθέτει 1 είσοδο (XLR) για μικρόφωνο, 1 είσοδο (jack) για κιθάρα, ενώ πε-
ριλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να ηχογραφείτε. Γενικά χαρακτη-
ριστικά του KOMPLETE AUDIO 1: > Υποστηρίζει μέχρι 192 kHz / 24 bit. > 2 εισόδους: 1x είσοδο 
XLR μικροφώνου με 48V phantom power, 1x είσοδο jack με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης. > 1 έξοδο 
Stereo RCA για σύνδεση ηχείων. > 1 έξοδο ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > VU Meter για ακρι-
βή ρύθμιση στάθμης. > Μεγάλο περισστρεφόμενο κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης εξόδου. > 
Direct Monitoring: zero-latency. > Κουμπί Input/host mix, ακρόαση playback κατά την ηχογράφη-
ση. > USB 2.0 powered. > Συμβατό με Mac and PC (ASIO®/Core Audio/DirectSound®/WASAPI). 
Περιλαμβάνει: > MASCHINE Essentials: Full MASCHINE software (όπως τα MIKRO, MASCHINE 
MK3, JAM) με 1.6 GB MASCHINE Factory Selection of samples, one shots, loops, και instruments. 
Δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρη έκδοση του MASCHINE Factory Library και KOMPLETE 12 
Select. > REPLIKA: professional creative delay plugin. > SOLID BUS COMP: compressor για mixing 
και mastering. > PHASIS: timeless phasing effects. > MONARK: warm vintage monophonic analog 
synth. > KOMPLETE START: NI’s free production suite. > Ableton Live Lite: πρόγραμμα μουσικής 
δημιουργίας. > 2 μήνες συνδρομή στο Sounds.com. > Διαστάσεις: 140 X 117,5 X 52 mm, > Βάρος: 
360 g,  

€  82KOMPLETE AUDIO 1

Γενικά χαρακτηριστικά του KOMPLETE AUDIO 2 
> Υποστηρίζει μέχρι 192 kHz / 24 bit. > 2 εισόδους combi-XLR/jack μικροφώνου / line με 48V 

phantom power, για εύκολη στερεοφωνική ηχογράφηση. > 1 έξοδο Stereo jack για σύνδεση 
ηχείων. > 1 έξοδο ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > VU Meter για ακριβή ρύθμιση στάθμης. > 
Μεγάλο περισστρεφόμενο κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης εξόδου. > Direct Monitoring: zero-
latency. > Κουμπί Input/host mix, ακρόαση playback κατά την ηχογράφηση. > USB 2.0 powered. > 
Συμβατό με Mac and PC (ASIO®/Core Audio/DirectSound®/WASAPI). Περιλαμβάνει: > MASCHINE 
Essentials: Full MASCHINE software (όπως τα MIKRO, MASCHINE MK3, JAM) με 1.6 GB MASCHINE 
Factory Selection of samples, one shots, loops, και instruments. Δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρη 
έκδοση του MASCHINE Factory Library και KOMPLETE 12 Select. > REPLIKA: professional creative 
delay plugin. > SOLID BUS COMP: compressor για mixing και mastering. > PHASIS: timeless 
phasing effects. > MONARK: warm vintage monophonic analog synth. > KOMPLETE START: NI’s 
free production suite. > Ableton Live Lite: πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας. > 2 μήνες συνδρομή 
στο Sounds.com. > Διαστάσεις: 140 X 112 X 52 mm, > Βάρος: 360 g, 

€  108KOMPLETE AUDIO 2

Γενικά χαρακτηριστικά του KOMPLETE AUDIO 6 MK2 
> Υποστηρίζει μέχρι 192 kHz / 24 bit. > 6 εισόδους: 2x εισόδους combo-XLR / jack με 48V 
phantom power, 2x εισόδους jack, 1x ψηφιακή stereo είσοδο SPDIF (RCA), 1x είσοδο MIDI.
> 6 εξόδους: 4x εξόδους jack, 1x ψηφιακή stereo έξοδο SPDIF (RCA), 1x έξοδο MIDI. > 2 

εξόδους ακουστικών με ρύθμιση στάθμης. > 4x VU Meters εισόδων για ακριβή ρύθμιση στάθμης, 
1x VU Meter εξόδου. > Μεγάλο περισστρεφόμενο κουμπί για εύκολη ρύθμιση στάθμης εξόδου. > 
Direct Monitoring: zero-latency (με διακόπτη mono/stereo). > Φωτεινές ενδείξεις: 48V, USB, MIDI. 
> USB 2.0 powered. > Συμβατό με Mac and PC (ASIO®/Core Audio/DirectSound®/WASAPI).
Περιλαμβάνει: > MASCHINE Essentials: Full MASCHINE software (όπως τα MIKRO, MASCHINE 

MK3, JAM) με 1.6 GB MASCHINE Factory Selection of samples, one shots, loops, και instruments. 
Δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρη έκδοση του MASCHINE Factory Library και KOMPLETE 12 
Select. > REPLIKA: professional creative delay plugin. > MODPACK: 3 modulation effects. > SOLID 
BUS COMP: compressor για mixing και mastering. > MONARK: warm vintage monophonic analog 
synth. > KOMPLETE START: NI’s free production suite. > Ableton Live Lite: πρόγραμμα μουσικής 
δημιουργίας. > TRAKTOR LE 3: Μικρή έκδοση του TRAKTOR. > 2 μήνες συνδρομή στο Sounds.
com.  > Διαστάσεις: 200 X 136,5 X 55 mm, > Βάρος: 850 g,     

€  190KOMPLETE AUDIO 6 MK2



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 51

Bundles Line

Αριθμός οργάνων και εφέ που περιλαμβάνονται: 148. 
Αριθμός επεκτάσεων (Expansions) που περιλαμβάνονται: 103. Αριθμός ήχων: πάνω από 141.000. Βιβλι-
οθήκη δειγμάτων (ασυμπίεστη): Πάνω από 1.5 GB. Ηλεκτρονικό Κουπόνι: 3x Κουπόνια Plugin Alliance.  
Περιλαμβάνει: PLATFORMS: KONTAKT 7, REAKTOR 6, KOMPLETE KONTROL Software. 

SYNTHESIZERS: BX_OBERHAUSEN, BLOCKS PRIME, FM8, FORM, KNIFONIUM, KONTOUR, MASSIVE, 
MASSIVE X, MONARK, PLAYBOX, RAZOR, REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK, RETRO MACHINES MK2, 
ROUNDS, SKANNER XT, SUPER 8, TRK-01. CREATIVE SAMPLERS: BATTERY 4, FLESH, POLYPLEX. 
SAMPLED INSTRUMENTS: > Play Series Instruments: 40s VERY OWN DRUMS, 40s VERY OWN 
KEYS, ANALOG DREAMS, BUTCH VIG DRUMS, CLOUD SUPPLY, DEFT LINES, EMPIRE BREAKS, 
ETHEREAL EARTH, GLAZE, HYBRID KEYS, IGNITION KEYS, LO-FI GLOW, MELTED VIBES, MODULAR 
ICONS, SOUL SESSIONS, STACKS. > Acoustic Pianos: ALICIA’S KEYS, NOIRE, PIANO COLORS, THE 
GENTLEMAN, THE GIANT, THE GRANDEUR, THE MAVERICK, UNA CORDA. > Electronic Pianos and 
Organs: GEORGE DUKE SOUL TREASURES, SCARBEE A200, SCARBEE CLAVINET/PIANET, SCARBEE 
MARK I, VINTAGE ORGANS. > Drums and Percussion: ABBEY ROAD 50s DRUMMER, ABBEY ROAD 
60s DRUMMER, ABBEY ROAD 70s DRUMMER, ABBEY ROAD 80s DRUMMER, ABBEY ROAD MODERN 
DRUMMER, ABBEY ROAD VINTAGE DRUMMER, DRUMLAB, STUDIO DRUMMER. > Electric Bass: 
SCARBEE JAY-BASS, SCARBEE MM-BASS, SCARBEE MM-BASS AMPED, SCARBEE PRE-BASS, SCARBEE 
PRE-BASS AMPED, SCARBEE RICKENBACKER BASS, SESSION BASSIST - PRIME BASS. > Acoustic 
and Electric Guitars: SESSION GUITARIST - ELECTRIC MINT, SESSION GUITARIST - ELECTRIC 
SUNBURST DELUXE, SESSION GUITARIST - ELECTRIC VINTAGE, SESSION GUITARIST - PICKED 
ACOUSTIC, SESSION GUITARIST - PICKED NYLON, SESSION GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC, 
SESSION GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC 2. > Contemporary Strings and Horns: SESSION HORNS 
PRO, SESSION STRINGS PRO 2. > Spotlight Collections: BALINESE GAMELAN, CUBA, EAST ASIA, 
INDIA, MIDDLE EAST, WEST AFRICA. > Cinematic: ACTION STRIKES, ACTION STRINGS 2, ARKHIS, 
ASHLIGHT, DAMAGE, EMOTIVE STRINGS, KINETIC METAL, KINETIC TOYS, LORES, MALLET FLUX, 
MYSTERIA, PHARLIGHT, RISE & HIT, SEQUIS, STRAYLIGHT, THRILL. > Classical Instruments: AMATI 
VIOLA, CHOIR: OMNIA, GUARNERI VIOLIN, STRADIVARI CELLO, STRADIVARI VIOLIN, SYMPHONY 
SERIES - BRASS ENSEMBLE, SYMPHONY SERIES - BRASS SOLO, SYMPHONY SERIES - PERCUSSION, 
SYMPHONY SERIES - STRING ENSEMBLE, SYMPHONY SERIES - WOODWIND ENSEMBLE, SYMPHONY 
SERIES - WOODWIND SOLO. EFFECTS: > Mastering Effects : OZONE 10 STANDARD. > Studio Effects: 
BX_CONSOLE, FOCUSRITE SC, BX_CONSOLE N, BX_LIMITER TRUE PEAK, ENHANCED EQ, PASSIVE 
EQ, SOLID BUS COMP, SOLID DYNAMICS, SOLID EQ, SUPERCHARGER GT, TRANSIENT MASTER, VARI 
COMP, VC 160, VC 2A, VC 76. > Creative Effects: BITE, BX_CRISPYTUNER, CHORAL, DIRT, DRIVER, 
FLAIR, FREAK, GUITAR RIG 6 PRO, LO-FI-AF, MOLEKULAR, PHASIS, RAUM, RC 24, RC 48, REPLIKA 
XT, THE FINGER, THE MOUTH. EXPANSIONS: > Expansions: AMPLIFIED FUNK, AQUARIUS EARTH, 
ARTIST EXPANSION - SASHA, ASTRAL FLUTTER, BACKYARD JAMS, BASEMENT ERA, BODY MECHANIK, 
BUMPIN FLAVA, BYTE RIOT, CARBON DECAY, CARIBBEAN CURRENT, CAVERN FLOOR, DECODED 
FORMS, DEEP MATTER, DROP SQUAD, ELASTIC THUMP, FADED REELS, GLOBAL SHAKE, GOLDEN 
KINGDOM, HALCYON SKY, INDIGO DUST, INFINITE ESCAPE, LAZER DICE, LILAC GLARE, LIQUID 
ENERGY, LONDON GRIT, LUCID MISSION, MAGNETIC COAST, MARBLE RIMS, MOLTEN VEIL, MOTHER 
BOARD, NEO BOOGIE, NEON DRIVE, OPALINE DRIFT, PLATINUM BOUNCE, PRISMATIC BLISS, PURE 
DRIP, QUEENSBRIDGE STORY, RHYTHM SOURCE, RISING CRESCENT, SOLAR BREEZE, SOUL MAGIC, 
TRUE SCHOOL, VELVET LOUNGE, WARPED SYMMETRY, ANIMA ASCENT, ARCANE ATTIC, ARTIST 
EXPANSION, DJ KHALIL, ARTIST EXPANSION, THE STEREOTYPES, BURNT HUES, CERTIFIED GOLD, 
CIRCUIT HALO, CONANT GARDENS, CONCRETE SUN, CRATE CUTS, DISTRICT XEO, ELECTRIC TOUCH, 
FREE FORM, GREY FORGE, HEADLAND FLOW, HEXAGON HIGHWAY, IGNITION CODE, INFAMOUS 
FLOW, LOCKDOWN GRIND, LONE FOREST, LUNAR ECHOES, MAGNATE HUSTLE, METEORIC RISE, 
MIDNIGHT SUNSET, MOTOR IMPACT, POLAR FLARE, PULSWERK, RAW VOLTAGE, SACRED FUTURES, 
SATIN LOOKS, SIERRA GROVE, STATIC FRICTION, STREET SWARM, SYSTEM CLASH, TIMELESS 
GLOW, TRANSISTOR PUNCH, TRILL RAYS, VINTAGE HEAT, YOUNG PHANTOM. > MASSIVE Expansions: 
NOCTURNAL STATE, SPECTRUM QUAKE, STADIUM FLEX. > MASSIVE X Expansions: BEAM, BOUNCE, 
BUMP, CHARGE, DRIVE, FADE, HAZE, KINO, MECHANIX, MOEBIUS, OUR HOUSE, PULSE, QUEST, RUSH, 
SCENE, WAKE. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: > macOS 10.15, 11 ή 12 (τελευταία ενημέρωση). > 
Windows 10 (64-bit, τελευταίο Service Pack) ή Windows 11 (πιο πρόσφατο Service Pack). > Intel Core 
i5 ή ισοδύναμη CPU ή Apple Silicon (με χρήση Rosetta 2), 4 GB RAM (συνιστάται 6 GB). > 30 GB ελεύ-
θερος χώρος στο δίσκο (1.2 TB για πλήρη εγκατάσταση). > Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 
2.1 ή νεότερη έκδοση. > Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση 
των προϊόντων αυτής της συλλογής. Μόλις εγκατασταθούν, όλα τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν εκτός σύνδεσης. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες δωρεάν λήψεις. > Το 
MASSIVE X απαιτεί CPU συμβατή με AVX. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: > Υποστηρίζει ASIO, Core Audio, WASAPI
> Λειτουργεί σε περιβάλλον 64-bit VST, AU, AAX.   

€  1.451Komplete 14 Ultimate Collectors Edition DL



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 52

Αριθμός οργάνων και εφέ που περιλαμβάνονται: 140. Αριθμός επεκτά-
σεων (Expansions) που περιλαμβάνονται: 65. Αριθμός ήχων: πάνω από 84.000. Βιβλιοθήκη δειγμάτων 
(ασυμπίεστη): Πάνω από 1060 GB. Ηλεκτρονικό Κουπόνι: 2x Κουπόνια Plugin Alliance.  
Περιλαμβάνει: 
PLATFORMS: KONTAKT 7, REAKTOR 6, KOMPLETE KONTROL Software. SYNTHESIZERS: BX_
OBERHAUSEN, BLOCKS PRIME, FM8, FORM, KONTOUR, MASSIVE, MASSIVE X, MONARK, PLAYBOX, 
RAZOR, REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK, RETRO MACHINES MK2, ROUNDS, SKANNER XT, SUPER 
8, TRK-01. CREATIVE SAMPLERS: BATTERY 4, FLESH, POLYPLEX. SAMPLED INSTRUMENTS: > 
Play Series Instruments: 40s VERY OWN DRUMS, 40s VERY OWN KEYS, ANALOG DREAMS, BUTCH 
VIG DRUMS, CLOUD SUPPLY, DEFT LINES, EMPIRE BREAKS, ETHEREAL EARTH, GLAZE, HYBRID KEYS, 
IGNITION KEYS, LO-FI GLOW, MELTED VIBES, MODULAR ICONS, SOUL SESSIONS, STACKS. > Acoustic 
Pianos: ALICIA’S KEYS, NOIRE, PIANO COLORS, THE GENTLEMAN, THE GIANT, THE GRANDEUR, 
THE MAVERICK, UNA CORDA.  > Electronic Pianos and Organs: GEORGE DUKE SOUL TREASURES, 
SCARBEE A200, SCARBEE CLAVINET/PIANET, SCARBEE MARK I, VINTAGE ORGANS. > Drums and 
Percussion: ABBEY ROAD 50s DRUMMER, ABBEY ROAD 60s DRUMMER, ABBEY ROAD 70s DRUMMER, 
ABBEY ROAD 80s DRUMMER, ABBEY ROAD MODERN DRUMMER, ABBEY ROAD VINTAGE DRUMMER, 
DRUMLAB, STUDIO DRUMMER. > Electric Bass: SCARBEE JAY-BASS, SCARBEE MM-BASS, SCARBEE 
MM-BASS AMPED, SCARBEE PRE-BASS, SCARBEE PRE-BASS AMPED, SCARBEE RICKENBACKER BASS, 
SESSION BASSIST - PRIME BASS. > Acoustic and Electric Guitars: SESSION GUITARIST - ELECTRIC 
MINT, SESSION GUITARIST - ELECTRIC SUNBURST DELUXE, SESSION GUITARIST - ELECTRIC 
VINTAGE, SESSION GUITARIST - PICKED ACOUSTIC, SESSION GUITARIST - PICKED NYLON, SESSION 
GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC, SESSION GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC 2. > Contemporary 
Strings and Horns: SESSION HORNS PRO, SESSION STRINGS PRO 2. 
> Spotlight Collections: BALINESE GAMELAN, CUBA, EAST ASIA, INDIA, MIDDLE EAST, WEST AFRICA. 
> Cinematic: ACTION STRIKES, ACTION STRINGS 2, ASHLIGHT, DAMAGE, EMOTIVE STRINGS, 

KINETIC METAL, KINETIC TOYS, MALLET FLUX, MYSTERIA, PHARLIGHT, RISE & HIT, SEQUIS, 
STRAYLIGHT, THRILL. > Classical Instruments: STRADIVARI VIOLIN, SYMPHONY ESSENTIALS - 
BRASS ENSEMBLE, SYMPHONY ESSENTIALS - BRASS SOLO, SYMPHONY ESSENTIALS - PERCUSSION, 
SYMPHONY ESSENTIALS - STRING ENSEMBLE, SYMPHONY ESSENTIALS - WOODWIND ENSEMBLE, 
SYMPHONY ESSENTIALS - WOODWIND SOLO. EFFECTS: > Mastering Effects : OZONE 10 STANDARD. 
> Studio Effects: BX_CONSOLE N, BX_LIMITER TRUE PEAK, ENHANCED EQ, PASSIVE EQ, SOLID BUS 

COMP, SOLID DYNAMICS, SOLID EQ, SUPERCHARGER GT, TRANSIENT MASTER, VARI COMP, VC 160, 
VC 2A, VC 76. > Creative Effects: BITE, BX_CRISPYTUNER, CHORAL, DIRT, DRIVER, FLAIR, FREAK, 
GUITAR RIG 6 PRO, LO-FI-AF, MOLEKULAR, PHASIS, RAUM, RC 24, RC 48, REPLIKA XT, THE FINGER, 
THE MOUTH. EXPANSIONS > Expansions: AMPLIFIED FUNK, AQUARIUS EARTH, ARTIST EXPANSION 
- SASHA, ASTRAL FLUTTER, BACKYARD JAMS, BASEMENT ERA, BODY MECHANIK, BUMPIN FLAVA, 
BYTE RIOT, CARBON DECAY, CARIBBEAN CURRENT, CAVERN FLOOR, DECODED FORMS, DEEP MATTER, 
DROP SQUAD, ELASTIC THUMP, FADED REELS, GLOBAL SHAKE, GOLDEN KINGDOM, HALCYON SKY, 
INDIGO DUST, INFINITE ESCAPE, LAZER DICE, LILAC GLARE, LIQUID ENERGY, LONDON GRIT, LUCID 
MISSION, MAGNETIC COAST, MARBLE RIMS, MOLTEN VEIL, MOTHER BOARD, NEO BOOGIE, NEON 
DRIVE, OPALINE DRIFT, PLATINUM BOUNCE, PRISMATIC BLISS, PURE DRIP, QUEENSBRIDGE STORY, 
RHYTHM SOURCE, RISING CRESCENT, SOLAR BREEZE, SOUL MAGIC, TRUE SCHOOL, VELVET LOUNGE, 
WARPED SYMMETRY. > MASSIVE Expansions: NOCTURNAL STATE, SPECTRUM QUAKE, STADIUM FLEX. 
> MASSIVE X Expansions: BEAM, BOUNCE, BUMP, CHARGE, DRIVE, FADE, HAZE, KINO, MECHANIX, 

MOEBIUS, OUR HOUSE, PULSE, QUEST, RUSH, SCENE, WAKE. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: > macOS 10.15, 11 ή 12 (τελευταία ενημέρωση). > Windows 10 (64-

bit, τελευταίο Service Pack) ή Windows 11 (πιο πρόσφατο Service Pack). > Intel Core i5 ή ισοδύναμη 
CPU ή Apple Silicon (με χρήση Rosetta 2), 4 GB RAM (συνιστάται 6 GB). > 20 GB ελεύθερος χώρος 
στο δίσκο (770 GB για πλήρη εγκατάσταση). > Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 2.1 ή νεότερη 
έκδοση. > Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση των προϊόντων 
αυτής της συλλογής. Μόλις εγκατασταθούν, όλα τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός σύν-
δεσης. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες δωρεάν λήψεις. 
> Το MASSIVE X απαιτεί CPU συμβατή με AVX. 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: > Υποστηρίζει ASIO, Core Audio, WASAPI. > Λειτουργεί σε περιβάλλον 64-bit VST, 

AU, AAX 

€  967Komplete 14 Ultimate DL



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 53

Αριθμός οργάνων και εφέ που περιλαμβάνονται: 87. Αριθμός επε-
κτάσεων (Expansions) που περιλαμβάνονται: 39. Αριθμός ήχων: πάνω από 43.000. Βιβλιοθήκη δειγμά-
των (ασυμπίεστη): Πάνω από 350 GB. Ηλεκτρονικό Κουπόνι: 1x Κουπόνι Plugin Alliance.  Περιλαμβάνει: 
PLATFORMS: KONTAKT 7, REAKTOR 6, KOMPLETE KONTROL Software. SYNTHESIZERS: BX_

OBERHAUSEN, BLOCKS PRIME, FM8, FORM, KONTOUR, MASSIVE, MASSIVE X, MONARK, PLAYBOX, 
REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK, RETRO MACHINES MK2, ROUNDS, SUPER 8, TRK-01. CREATIVE 
SAMPLERS: BATTERY 4, POLYPLEX. SAMPLED INSTRUMENTS: > Play Series Instruments: 40s 
VERY OWN DRUMS, 40s VERY OWN KEYS, ANALOG DREAMS, BUTCH VIG DRUMS, CLOUD SUPPLY, 
DEFT LINES, EMPIRE BREAKS, ETHEREAL EARTH, GLAZE, HYBRID KEYS, IGNITION KEYS, LO-FI 
GLOW, MELTED VIBES, MODULAR ICONS, SOUL SESSIONS, STACKS. > Acoustic Pianos: NOIRE, 
THE GENTLEMAN, THE GIANT, THE GRANDEUR, THE MAVERICK, UNA CORDA. > Electronic Pianos 
and Organs: SCARBEE A200, SCARBEE CLAVINET/PIANET, SCARBEE MARK I, VINTAGE ORGANS. > 
Drums and Percussion: ABBEY ROAD 60s DRUMMER, DRUMLAB, STUDIO DRUMMER. > Electric Bass: 
SCARBEE MM-BASS, SCARBEE RICKENBACKER BASS, SESSION BASSIST - PRIME BASS. > Acoustic and 
Electric Guitars: SESSION GUITARIST - ELECTRIC MINT, SESSION GUITARIST - ELECTRIC SUNBURST, 
SESSION GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC. > Contemporary Strings and Horns: SESSION 
HORNS, SESSION STRINGS 2. > Spotlight Collections: CUBA, INDIA, MIDDLE EAST, WEST AFRICA. > 
Cinematic: KINETIC METAL. EFFECTS: > Mastering Effects : OZONE 10 STANDARD. > Studio Effects: 
SOLID BUS COMP, SOLID DYNAMICS, SOLID EQ, SUPERCHARGER GT, TRANSIENT MASTER. > Creative 
Effects: BITE, BX_CRISPYTUNER, CHORAL, DIRT, DRIVER, FLAIR, FREAK, GUITAR RIG 6 PRO, LO-
FI-AF, PHASIS, RAUM, REPLIKA XT, THE FINGER. EXPANSIONS: > Expansions: BACKYARD JAMS, 
BODY MECHANIK, BUMPIN FLAVA, DECODED FORMS, DEEP MATTER, ELASTIC THUMP, HALCYON SKY, 
INDIGO DUST, LILAC GLARE, LONDON GRIT, LUCID MISSION, MOLTEN VEIL, MOTHER BOARD, NEO 
BOOGIE, NEON DRIVE, QUEENSBRIDGE STORY, RISING CRESCENT, SOLAR BREEZE, TRUE SCHOOL, 
VELVET LOUNGE. > MASSIVE Expansions: NOCTURNAL STATE, SPECTRUM QUAKE, STADIUM FLEX. 
> MASSIVE X Expansions: BEAM, BOUNCE, BUMP, CHARGE, DRIVE, FADE, HAZE, KINO, MECHANIX, 
MOEBIUS, OUR HOUSE, PULSE, QUEST, RUSH, SCENE, WAKE. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: > 
macOS 10.15, 11 ή 12 (τελευταία ενημέρωση). > Windows 10 (64-bit, τελευταίο Service Pack) ή 
Windows 11 (πιο πρόσφατο Service Pack). > Intel Core i5 ή ισοδύναμη CPU ή Apple Silicon (με χρήση 
Rosetta 2), 4 GB RAM (συνιστάται 6 GB). > 10 GB ελεύθερος χώρος στο δίσκο (250 GB για πλήρη 
εγκατάσταση). > Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 2.1 ή νεότερη έκδοση. > Απαιτείται σύνδεση 
στο διαδίκτυο για την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση των προϊόντων αυτής της συλλογής. Μόλις 
εγκατασταθούν, όλα τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός σύνδεσης. Ορισμένα προϊόντα 
ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες δωρεάν λήψεις. > Το MASSIVE X απαιτεί CPU συμβατή με AVX. 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: > Υποστηρίζει ASIO, Core Audio, WASAPI. > Λειτουργεί σε περιβάλλον 64-bit VST, 

AU, AAX  

€  483Komplete 14 Standard DL

Αριθμός οργάνων και εφέ που περιλαμβάνονται: 19. Αριθμός επεκτά-
σεων (Expansions) που περιλαμβάνονται: 8. Αριθμός ήχων: πάνω από 15.000. Βιβλιοθήκη δειγμάτων 
(ασυμπίεστη): Πάνω από 50 GB. 
Περιλαμβάνει: SYNTHESIZERS: MONARK, MASSIVE, REAKTOR PRISM, REAKTOR 6 PLAYER. 

SAMPLED INSTRUMENTS: KONTAKT 7 PLAYER, SOUL SESSIONS, THE GENTLEMAN, WEST AFRICA, 
SCARBEE MARK I, SCARBEE RICKENBACKER BASS, RETRO MACHINES MK2, VINTAGE ORGANS, 
ETHEREAL EARTH. DRUMS AND PERCUSSION INSTRUMENTS. DRUMLAB. 
EFFECTS: MOD PACK – PHASIS, SOLID BUS COMP, RAUM, REPLIKA. EXPANSIONS
BACKYARD JAMS, MOTHER BOARD, NEO BOOGIE, DEEP MATTER, SOLAR BREEZE, LILAC GLARE, TRUE 

SCHOOL, VELVET LOUNGE. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
> macOS 10.15, 11 ή 12 (τελευταία ενημέρωση)
> Windows 10 (64-bit, τελευταίο Service Pack) ή Windows 11 (πιο πρόσφατο Service Pack)
> Intel Core i5 ή ισοδύναμη CPU ή Apple Silicon (με χρήση Rosetta 2), 4 GB RAM (συνιστάται 6 GB)
> 5 GB ελεύθερος χώρος στο δίσκο (40 GB για πλήρη εγκατάσταση)
> Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 2.1 ή νεότερη έκδοση
> Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση των προϊόντων αυτής 

της συλλογής. Μόλις εγκατασταθούν, όλα τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός σύνδεσης. 
Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες δωρεάν λήψεις. 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
> Υποστηρίζει ASIO, Core Audio, WASAPI
> Λειτουργεί σε περιβάλλον 64-bit VST, AU, AAX. 

€  160Komplete 14 Select DL
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DJ Line

Επαγγελματικός controller και audio interface αποκλειστικά για DJs. 
Συνοδεύεται από το λογισμικό Traktor Pro S4, ενώ διαθέτει 24bit/96kHz audio interface με 
μετατροπείς υψηλής πιστότητας Cirus Logic, 2 stereo εισόδους με προενισχύσεις μικροφώ-
νων και πικ-απ και είσοδο για CD player ή άλλο αναλογικό εξοπλισμό, stereo έξοδο balanced 
και unbalanced με υποδοχές TRS 1/4 και RCA και MIDI IN - OUT. Το λογισμικό που συνο-
δεύει το hardware είναι βασισμένο στο βραβευμένο Traktor Pro και διαθέτει δυνατότητα 
μίξης έως σε 4 decks, sample decks, ένα πανίσχυρο loop recorder, μηχανή που εξασφαλίζει 
τέλειο συγχρονισμό, 2 παραμετροποιήσιμα τμήματα με 25 εφφέ, ευέλικτη διαχείριση MP3 
με ενσωμάτωση iTunes και συμβατότητα με iPod, ενώ συνοδεύεται από μία συλλογή από 
loops πολλών χορευτικών στυλ μουσικής. Ο controller περιλαμβάνει 2 jog wheels προηγμέ-
νης τεχνολογίας και δεκάδες ποτενσιόμετρα, sliders και κουμπιά ήδη προγραμματισμένα στις 

λειτουργίες του προγράμματος έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα πάντα πάνω από τον controller. Το 
S4 ακόμα περιλαμβάνει έναν εύχρηστο μίκτη, με faders, EQ, φίλτρα, gain, FX sends και άλλα.

€  830Traktor Kontrol S4 MKIII

4-κάναλος DJ Controller με κάρτα ήχου, 24-Bit / 44.1 / 48 kHz Converter; 
δύο μεγάλα Jog-Wheels (14 cm) ακριβείας, φωτεινό δαχτυλίδι στο jog wheel για οπτική πληροφόρηση. 

Γενικά χαρακτηριστικά του TRAKTOR KONTROL S3
> Νέες μεγάλες ροδέλες ακριβείας (jog wheels) διαμέτρου 14 cm. > Επαγγελματική σχεδίαση 

4-Channel, μίκτη 4-Channel, μεγάλα faders και έλεγχο διπλού deck. > RGB LED Ring γύρω από 
κάθε ροδέλα, για οπτική πληροφόρηση, και επιλογή deck. > 16 RGB pads για Hotcues, loops και 
samples. > EQ 3 περιοχών. > Νέα, πιο άμεσα Mixer εφέ και φίλτρα, σε κάθε κανάλι – επιλέξτε 
ανάμεσα από 8 εφέ και τρεις τύπους φίλτρων, για εφαρμογή σε κάθε κανάλι. > Επαγγελματική 
κάρτα ήχου 24-bit / 44.1 / 48 kHz. > Είσοδος μικροφώνου (combo XLR / 1/4”). > Είσοδος RCA 
aux. > Έξοδος (κύρια) XLR και RCA. > Έξοδος (booth) 2 x 1/4” TRS. > Έξοδος ακουστικών 1/8” 
ή 1/4”. > Διαστάσεις: 544 x 316 x 61.3 mm. > Βάρος: 3.23 kg. > Τροφοδοσία από θύρα USB 

ή τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται). > Περιέχει πλήρη εκδοση του TRAKTOR PRO 3 – την πιο σταθερή 
έκδοση και με τον καλύτερο ήχο : > Μιξάρετε τέσσερα decks με τις πιο αξιόπιστες λειτουργίες της αγο-
ράς looping και beatjump, > Σκρατσάρετε, σαμπλάρετε, και κάντε re-edit στα κομμάτια σας με Stems, 
Remix decks και πάνω από 40 deck εφέ, < Νέα απλούστερη σχεδίαση, πιο βολική για Clubs, > Αναβαθ-
μισμένη ποιότητα ήχου με Mixer bypass mode και Elastique 3 time-stretching, > Νέα μονάδα Mixer FX, 
> Βελτιωμένος τομέας browser, > Υποστηρίζει την δωρεάν εφαρμογή TRAKTOR DJ 2. > Υποστηρίζει 
Windows 10 (latest update, 64-bit), 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (latest update). 

€  498Traktor Kontrol S3 MKIII

Επαγγελματικό σύστημα DJ 2.1 αποτελούμενο από ένα controller και 
ένα audio interface. Συνοδεύεται από το λογισμικό Traktor Pro S2, ενώ διαθέτει 24bit/96kHz 
audio interface με μετατροπείς υψηλής πιστότητας Cirus Logic, 2 stero εξόδους balanced και 
unbalanced με υποδοχές TRS 1/4 και RCA και MIDI IN - OUT. Το λογισμικό που συνοδεύει το 
hardware είναι το Traktor Pro 2 και διαθέτει δυνατότητα μίξης έως σε 2 decks, sample decks, 
μηχανή που εξασφαλίζει τέλειο συγχρονισμό, 2 παραμετροποιήσιμα τμήματα με 25 εφφέ, ευέλι-
κτη διαχείριση MP3 με ενσωμάτωση iTunes και συμβατότητα με iPod, ενώ συνοδεύεται από μία 
συλλογή από loops πολλών χορευτικών στυλ μουσικής. Ο controller περιλαμβάνει 2 jog wheels 
προηγμένης τεχνολογίας, 40 κουμπιά και 27 ποτενσιόμετρα ήδη προγραμματισμένα στις λειτουρ-
γίες του προγράμματος έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα πάντα πάνω από τον controller. Το 
S2 ακόμα περιλαμβάνει έναν εύχρηστο δικάναλο μίκτη, με faders, EQ, φίλτρα, gain, FX sends και 

άλλα. Εϊναι συμβατό με PC & Mac.

€  224Traktor Kontrol S2 MKIII
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USB controller της Native Instruments για έλεγχο του Traktor και άλλων 
εφαρμογών DJ. Ο σχεδιασμός του δεν είναι τυχαίος καθώς έχει γίνει για να εξυπηρετεί τον επαγγελμα-

τία DJ σε αυτά ακριβώς που ζητάει πάνω στη δουλειά του. Όλοι οι ελεγκτές του X1 έχουν ρυθμιστεί 
για άμεση χρήση με το Traktor χωρίς να χρειάζεται καμία επιπλέον επέμβαση, ενώ μπορείτε αν θέλετε 
να προγραμματίσετε ξανά τους ελεγκτές του X1 για να ελέγχουν άλλες παραμέτρους, ή να σετάρετε 
τη συσκευή να δουλεύει με άλλα προγράμματα DJ. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα χρήσης και δεύτερου 
controller X1 για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο 4 decks και 4 συσκευών FX. Η φωτεινότητα των 
LED ρυθμίζεται έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες φωτεινότητας, ενώ οι ονομασίες 
κάτω από κάθε ελεγκτή είναι σχεδιασμένη να διαβάζεται ακόμα και στο υπόλοιπο σκοτάδι. Όλα τα 
κουμπιά είναι χωρισμένα ανά κατηγορία και φωτίζονται ανάλογα. Τα κουμπιά των εφφέ για παράδειγ-

μα φωτίζονται με πορτοκαλί χρώμα, τα transport με μπλε, τα MIDI με πράσινο.  Μαζί με τη συσκευή 
δίνονται και δύο templates που τοποθετούνται πάνω στη συσκευή, ένα για χρήση της συσκευής με το 
Serato Scratch Live και ένα λευκό για χρήση με άλλο πρόγραμμα. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

€  149Traktor Kontrol X1 MKII

USB controller της Native Instruments για έλεγχο του Traktor Pro 2.5. Το 
Traktor Kontrol F1 είναι το απόλυτο controller για να ελέγξει τα ισχυρά Remix Decks του προγράμματος 
TRAKTOR PRO 2.5. Με 16 μοντέρνα και πολύχρωμα pads για να ενεργοποιήσετε loops και δείγματα και 
με την πλήρη έκδοση του κορυφαίου προγράμματος DJ TRAKTOR PRO 2.5, το F1 αποτελεί μία ιδιάτερη 
λύση για το σύγχρονο DJ.

€  149Traktor Kontrol F1

Τσάντα μεταφοράς για το Traktor Kontrol F1/X1. Απαραίτητο αξεσουάρ 
για όλους του κατόχους του X1 καθώς η κατασκευή του επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά της συσκευής, 
ενώ με δύο εσωτερικά flaps, η τσάντα μετατρέπεται σε βάση πάνω στην οποία μπορείτε να τοποθετή-
σετε ασφαλώς το Χ1 και να είναι στο ίδιο ύψος με το μίκτη σας.

€  34Traktor Kontrol F1/X1 Bag

Mixer για DJ που περιλαμβάνει και κάρτα ήχου. Το Traktor Kontrol Z1, συν-
δέεται σε PC/Mac μέσω θύρας USB 2.0, χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος. Το Traktor 

Kontrol Z1, διαθέτει 2 εξόδους Line (για σύνδεση με ηχεία), καθώς και 1 έξοδο για ακουστικά, ενώ 
παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές της Apple (iPad, iPhone). Συνεργάζεται με το πρόγραμ-
μα TRAKTOR PRO (σε PC/Mac) και με το πρόγραμμα TRAKTOR DJ (σε iOS 6). Περιλαμβάνει επίσης 
το πρόγραμμα TRAKTOR LE της NI. Γενικά χαρακτηριστικά του Traktor Kontrol Z1: > 3-band EQ και 
ρύθμιση Gain για κάθε κανάλι, > Ενσωματωμένη κάρτα ήχου (24bit), > 2 Fader και φωτεινή ένδειξη 
στάθμης, > 1 Cross-Fader, > Τμήμα CUE, για ακρόαση Α/Β καναλιών στα ακουστικά, > Δυνατότητα 
σύνδεσης iPad, iPhone (χρειάζεται η εφαρμογή TRAKTOR DJ, η οποία είναι διαθέσιμη στο iTunes App 
Store), > Συνεργάζεται με το πρόγραμμα TRAKTOR PRO (σε PC/Mac) και με το πρόγραμμα TRAKTOR 

DJ (σε iOS 6), > 2 γενικές εξόδους για ακρόαση (RCA), > 1 έξοδο ακουστικών (stereo mini jack), > 
Θύρα σύνδεσης με υπολογιστή PC/Mac, USB 2.0, > Τροφοδοσία από τη σύνδεση USB (δεν απαιτείται 
ξεχωριστό τροφοδοτικό), > Λειτουργεί σε Mac OS X 10.7 ή 10.8 και Windows 7,8 (Service Pack 1, 
32/64 Bit), > Περιλαμβάνει το πρόγραμμα TRAKTOR LE της Native Instruments, > Διαστάσεις (W x D x 
H) : 120 x 52 x 294 mm, > Βάρος: 0.69 kg

€  149Traktor Kontrol Z1
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Επαγγελματικό πολυκαλώδιο που εξυπηρετεί όλους τους 
DJ’s. Αποτελείται από όλα τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση του αναλογικού και του ψηφια-
κού εξοπλισμού (μίκτης, κάρτα ήχου, πικ-απ, CD’s) 

€  27MULTICORE CABLE

Βαλίτσα μεταφοράς τύπου flight case για τον controller 
Traktor Kontrol S4. 
Το μπροστινό τμήμα αφαιρείται για να υπάρχει πρόσβαση στις μπροστινές υποδοχές και πλήκτρα 

ελέγχου του S4, όταν ανοίγει χρησιμοποιείται και σα βάση για το S4, φέρνοντας το μάλιστα στο 
ύψος και των άλλων συσκευών σας, ενώ  διαθέτει και βάση για φορητό υπολογιστή. Η κατασκευή 
της είναι από ξύλο και το πλαίσιο από αλουμίνιο, ενώ εσωτερικά διαθέτει επένδυση προστασίας. 
Ζυγίζει 8,7 κιλά ενώ διαθέτει και λαστιχένια πόδια για σταθερότητα όταν τοποθετείται κάπου.

€  157Traktor Kontrol S4 Flight Case MK3

Ειδικό καλώδιο για σύνδεση ηχείων και ακουστικών σε συ-
σκευές iPhone, iPad. Συμβατό με Traktor DJ, Traktor Pro 2.

€  8TRAKTOR DJ CABLE

Περιέχει 2 αντιολισθητικά καλύμματα για πλατώ (πικάπ) €  16TRAKTOR BUTTER RUG

Δίσκος βινυλίου με γραμμένο κώδικα time code για 
χρήση του αναλογικού σας εξοπλισμού μαζί με τον ψηφιακό. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να συνδέσετε 
τα πικ-απ σας με την audio κάρτα και παίζοντας τα συγκεκριμένα βινύλια έχετε ακριβή συγχρονισμό με 
τα τραγούδια που έχετε φορτώσει στο πρόγραμμα, ενώ μπορείτε να κάνετε και scratch στα τραγούδια 

αυτά με τον κλασσικό αναλογικό τρόπο.

€  16TRAKTOR SCRATCH CONTROL VINYL MKII

CD με γραμμένο κώδικα time code για χρήση του ανα-
λογικού σας εξοπλισμού μαζί με τον ψηφιακό. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να συνδέσετε τα CD players 
σας με την audio κάρτα και παίζοντας τα συγκεκριμένα CD έχετε ακριβή συγχρονισμό με τα τραγούδια 
που έχετε φορτώσει στο πρόγραμμα, ενώ μπορείτε να κάνετε και scratch στα τραγούδια αυτά με τον 

κλασσικό αναλογικό τρόπο.

€  9TRAKTOR SCRATCH CONTROL CD MKII
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Keyboard

USB Midi Keyboard, 88 hammer-action keys. 
Το Komplete Kontrol S88, είναι το νέο και μεγαλύτερο μέλος της σειράς Komplete 

Kontrol S-Series. Διαθέτει 88 πλήκτρα, ενώ είναι πλήρως συμβατό με τα προγράμμα-
τα KOMPLETE και KOMPLETE KONTROL 1.5. Όλα τα keyboard της σειράς Komplete 
Kontrol S-Series, είναι εξαιρετικής ποιότητας USB Keyboards, τα οποία έρχονται να 
ταιριάξουν τέλεια στην οικογένεια KOMPLETE. Προσφέρουν ένα απόλυτα εργονομικό 
περιβάλλον μουσικής δημιουργίας, καθώς και έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης του 
Komplete. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Komplete Kontrol S88 : > 88 πλήρως βαρυκε-
ντρισμένα πλήκτρα Fatar, > Εύκολο και γρήγορο browsing των ήχων του Komplete 

10 και 10 Ultimate μέσω musical tags και keywords, δίνοντας την αίσθηση πραγματικού οργάνου, > 
Αυτόματο Mapping για όλα τα όργανα του Komplete (Native Map™) καθώς και αυτόματη εμφάνιση 
όλων των σημαντικών παραμέτρων, όπως φίλτρων ή ADSR σε ένα απόλυτα ευκρινές περιβάλλον, > 
Ο πρωτοποριακός φωτισμός πλήκτρων (Light Guide) προσφέρει εύκολη καθοδήγηση και έλεγχο πάνω 
σε οποιοδήποτε Native όργανο καθώς  και δυνατότητα ορισμού κλίμακας και παιξίματος ακόρντων με 
ένα πλήκτρο, κάνοντας το κατάλληλο ακόμα και για αρχάριους, > βαρυκεντρισμένα πλήκτρα Fatar 
με velocity και aftertouch, > 9 Touch Sensitive Ποτενσιόμετρα,  transport, > Ποτενσιόμετρο Browse, 
> Pitch Bend & Modulation μέσω Touch Strip πολλαπλών χρήσεων, > Arpeggiator, > Εμφάνιση και 
επιλογή κλίμακας και ακόρντων, > Συνδέσεις : MIDI in - out, USB, Sustain pedal, Expression pedal, > 
Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο, > Συμβατά με τις εκδόσεις Komplete 9 και άνω, > Περιλαμβάνει 
τη σουίτα KOMPLETE SELECT με 10 επιλεγμένα όργανα / εφέ: MASSIVE, REAKTOR PRISM, MONARK, 
THE GENTLEMAN, DRUMLAB, RETRO MACHINES MK2, VINTAGE ORGANS, WEST AFRICA, SCARBEE 
MARK I, SOLID BUS COMP.

€  955Komplete Kontrol S88 MKII

To Komplete Kontrol S61 είναι ένα εξαιρετικής ποιό-
τητας ημι-βαρυκεντρισμένο Keyboard 61 πλήκτρων Fatar, το οποίο έρχεται να ταιριάξει 
τέλεια στην οικογένεια KOMPLETE. Σας προσφέρει ένα απόλυτα εργονομικό περιβάλλον 
μουσικής δημιουργίας, καθώς και έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης του Komplete. Εύκολο 
και γρήγορο browsing των ήχων του Komplete 10 και 10 Ultimate μέσω musical tags και 
keywords, δίνοντας την αίσθηση πραγματικού οργάνου. Αυτόματο Mapping για όλα τα 
όργανα του Komplete (Native Map™) καθώς και αυτόματη εμφάνιση όλων των σημαντι-
κών παραμέτρων, όπως φίλτρων ή ADSR σε ένα απόλυτα ευκρινές περιβάλλον. Ο πρω-
τοποριακός φωτισμός πλήκτρων (Light Guide) προσφέρει εύκολη καθοδήγηση και έλεγχο 

πάνω σε οποιοδήποτε Native όργανο καθώς  και δυνατότητα ορισμού κλίμακας και παιξίματος ακόρντων 
με ένα πλήκτρο, κάνοντας το κατάλληλο ακόμα και για αρχάριους. Γενικά χαρακτηριστικά του Komplete 
Kontrol S61: > 61 ημι-βαρυκεντρισμένα πλήκτρα Fatar με velocity και aftertouch, > 9 Touch Sensitive 
Ποτενσιόμετρα,  transport, > Ποτενσιόμετρο Browse, > Pitch Bend & Modulation μέσω Touch Strip πολ-
λαπλών χρήσεων, > Arpeggiator, > Εμφάνιση και επιλογή κλίμακας και ακόρντων, > Συνδέσεις : MIDI 
in - out, USB, Sustain pedal, Expression pedal, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο, > Συμβατό με 
τις εκδόσεις Komplete 9 και άνω, > Η συσκευασία περιλαμβάνει κουπόνι 25 €.

€  664Komplete Kontrol S61 MKII
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To Komplete Kontrol S49 είναι ένα εξαιρετικής ποιό-
τητας ημι-βαρυκεντρισμένο Keyboard 61 πλήκτρων Fatar, το οποίο έρχεται να ταιριάξει 
τέλεια στην οικογένεια KOMPLETE. Σας προσφέρει ένα απόλυτα εργονομικό περιβάλλον 
μουσικής δημιουργίας, καθώς και έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης του Komplete. Εύκολο 
και γρήγορο browsing των ήχων του Komplete 10 και 10 Ultimate μέσω musical tags και 
keywords, δίνοντας την αίσθηση πραγματικού οργάνου. Αυτόματο Mapping για όλα τα 
όργανα του Komplete (Native Map™) καθώς και αυτόματη εμφάνιση όλων των σημαντικών 
παραμέτρων, όπως φίλτρων ή ADSR σε ένα απόλυτα ευκρινές περιβάλλον. Ο πρωτοπορια-
κός φωτισμός πλήκτρων (Light Guide) προσφέρει εύκολη καθοδήγηση και έλεγχο πάνω σε 

οποιοδήποτε Native όργανο καθώς  και δυνατότητα ορισμού κλίμακας και παιξίματος ακόρντων με ένα 
πλήκτρο, κάνοντας το κατάλληλο ακόμα και για αρχάριους. Γενικά χαρακτηριστικά του Komplete Kontrol 
S49: > 49 ημι-βαρυκεντρισμένα πλήκτρα Fatar με velocity και aftertouch, > 9 Touch Sensitive Ποτενσι-
όμετρα,  transport, > Ποτενσιόμετρο Browse, > Pitch Bend & Modulation μέσω Touch Strip πολλαπλών 
χρήσεων, > Arpeggiator, > Εμφάνιση και επιλογή κλίμακας και ακόρντων, > Συνδέσεις : MIDI in - out, 
USB, Sustain pedal, Expression pedal, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο, > Συμβατό με τις εκδό-
σεις Komplete 9 και άνω, > Η συσκευασία περιλαμβάνει κουπόνι 25 €. 

€  581Komplete Kontrol S49 MKII

SMART, STREAMLINED KEYBOARD CONTROLLER
Κύρια Χαρακτηριστικά: 
> 25 ημι-βαρυκεντρισμένα πλήκτρα, > Έξυπνο keyboard controller για όλα τα virtual 

instruments και εφέ σας, > Προσιτή λύση για εισχώρηση στο κόσμο της NI, > Το καλύτε-
ρο στην κατηγορία του, ημί βαρυκεντρισμένο custom πληκτρολόγιο NI, > Οθόνη OLED για 
εύκολη πλοήγηση, > 8 ποτενσιόμετρα με ευαισθησία αφής, > Εργονομικές ροδέλες pitch και 
mod, 
> Ποτενσιόμετρο push encoder 4-κατευθύνσεων, για εύκολο και γρήγορο browsing κα-

θώς και πλοήγηση μέσα στο project, > Άμεσο browsing μέσω του λογισμικού KOMPLETE 
KONTROL : Βρείτε ήχους γρήγορα και κάντε προακρόαση, > Smart Play: Μείνετε στο κλειδί σας με 
πάνω από 100 κλίμακες, παίξτε ακόρντα και αρπίσματα με ένα μόνο πλήκτρο, > Ανάθεση ελέγχου όλων 
των Instruments των KOMPLETE και εφέ καθώς και εκατοντάδων άλλων Native Kontrol Standard (NKS) 
plug-ins από κορυφαίους κατασκευαστές, > Πλήρης υποστήριξη VSTi και VST FX, > Πλήρης ενσωμά-
τωση με το λογισμικό του MASCHINE, > Άμεσος έλεγχος σε Logic Pro X, Ableton Live, και GarageBand 
. Για Cubase και Nuendo θα ακολουθήσουν μετά την κυκλοφορία, > Είσοδος πεταλιού, αναθέσιμη ως 
sustain ή expression, > USB 2.0 bus powered, > Περιλαμβάνει μια εκτενή συλλογή από KOMPLETE 
Instruments και εφέ, KOMPLETE KONTROL λογισμικό, και MASCHINE ESSENTIALS (πλήρες λογισμικό 

MASCHINE συν 1.6 GB MASCHINE Factory Selection). 

€  122KOMPLETE KONTROL A25

SMART, STREAMLINED KEYBOARD CONTROLLER
Κύρια Χαρακτηριστικά: 
> 49 ημι-βαρυκεντρισμένα πλήκτρα, > Έξυπνο keyboard controller για όλα τα virtual 

instruments και εφέ σας, > Προσιτή λύση για εισχώρηση στο κόσμο της NI, 
> Το καλύτερο στην κατηγορία του, ημί βαρυκεντρισμένο custom πληκτρολόγιο NI, > 

Οθόνη OLED για εύκολη πλοήγηση, > 8 ποτενσιόμετρα με ευαισθησία αφής, > Εργονομι-
κές ροδέλες pitch και mod, > Ποτενσιόμετρο push encoder 4-κατευθύνσεων, για εύκολο 
και γρήγορο browsing καθώς και πλοήγηση μέσα στο project, > Άμεσο browsing μέσω του 
λογισμικού KOMPLETE KONTROL : Βρείτε ήχους γρήγορα και κάντε προακρόαση, > Smart 

Play: Μείνετε στο κλειδί σας με πάνω από 100 κλίμακες, παίξτε ακόρντα και αρπίσματα με ένα μόνο 
πλήκτρο, > Ανάθεση ελέγχου όλων των Instruments των KOMPLETE και εφέ καθώς και εκατοντάδων 
άλλων Native Kontrol Standard (NKS) plug-ins από κορυφαίους κατασκευαστές, > Πλήρης υποστήριξη 
VSTi και VST FX, > Πλήρης ενσωμάτωση με το λογισμικό του MASCHINE, > Άμεσος έλεγχος σε Logic 
Pro X, Ableton Live, και GarageBand . Για Cubase και Nuendo θα ακολουθήσουν μετά την κυκλοφορία, 
> Είσοδος πεταλιού, αναθέσιμη ως sustain ή expression, > USB 2.0 bus powered, > Περιλαμβάνει μια 
εκτενή συλλογή από KOMPLETE Instruments και εφέ, KOMPLETE KONTROL λογισμικό, και MASCHINE 
ESSENTIALS (πλήρες λογισμικό MASCHINE συν 1.6 GB MASCHINE Factory Selection). 

€  161KOMPLETE KONTROL A49
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SMART, STREAMLINED KEYBOARD CONTROLLER
Κύρια Χαρακτηριστικά: 
> 61 ημι-βαρυκεντρισμένα πλήκτρα,  > Έξυπνο keyboard controller για όλα τα virtual 

instruments και εφέ σας. > Προσιτή λύση για εισχώρηση στο κόσμο της NI, > Το καλύτε-
ρο στην κατηγορία του, ημί βαρυκεντρισμένο custom πληκτρολόγιο NI, > Οθόνη OLED για 
εύκολη πλοήγηση, > 8 ποτενσιόμετρα με ευαισθησία αφής, > Εργονομικές ροδέλες pitch και 
mod, > Ποτενσιόμετρο push encoder 4-κατευθύνσεων, για εύκολο και γρήγορο browsing 
καθώς και πλοήγηση μέσα στο project, > Άμεσο browsing μέσω του λογισμικού KOMPLETE 
KONTROL : Βρείτε ήχους γρήγορα και κάντε προακρόαση, > Smart Play: Μείνετε στο κλειδί 

σας με πάνω από 100 κλίμακες, παίξτε ακόρντα και αρπίσματα με ένα μόνο πλήκτρο, > Ανάθεση 
ελέγχου όλων των Instruments των KOMPLETE και εφέ καθώς και εκατοντάδων άλλων Native Kontrol 
Standard (NKS) plug-ins από κορυφαίους κατασκευαστές, > Πλήρες VSTi και VST FX υποστήριξη, > 
Πλήρης ενσωμάτωση με το λογισμικό του MASCHINE, > Άμεσος έλεγχος σε Logic Pro X, Ableton Live, 
και GarageBand . Για Cubase και Nuendo θα ακολουθήσουν μετά την κυκλοφορία. > Είσοδος πεταλιού, 
αναθέσιμη ως sustain ή expression, > USB 2.0 bus powered, > Περιλαμβάνει μια εκτενή συλλογή από 
KOMPLETE Instruments και εφέ, KOMPLETE KONTROL λογισμικό, και MASCHINE ESSENTIALS (πλήρες 
λογισμικό MASCHINE συν 1.6 GB MASCHINE Factory Selection). 

€  201KOMPLETE KONTROL A61

SMART, STREAMLINED KEYBOARD CONTROLLER
Κύρια Χαρακτηριστικά: 
> Φορητό Micro-size keyboard controller, για όλα τα VST instruments και εφέ. > 32 πλήκτρα (Synth-

action). > Προσιτή τιμή. > Εμφάνιση πληροφοριών (OLED). > 8 κουμπιά ελέγχου (touch-sensitive). > 
2 strips αφής για εκφραστικό παίξιμο. > 4 πιεστικά πλήκτρα για εύκολη πλοήγηση σε ήχους. > Εύκολη 
περιήγηση σε preset μέσω του λογισμικού KOMPLETE KONTROL: Βρείτε τους ήχους και ακούστε ένα 
δείγμα, εύκολα και γρήγορα. > Λειτουργία Smart Play: Παραμείνετε στο κλειδί με πάνω από 100 κλίμα-
κες, παίξτε συγχορδίες ή arpeggios με ένα πλήκτρο, ή αναθέστε μία κλίμακα μόνο στα άσπρα πλήκτρα. 
> Έτοιμες ρυθμίσεις για έλεγχο οργάνων και εφέ του KOMPLETE, καθώς και εκατοντάδες Native Kontrol 
Standard (NKS) plug-ins, μέσω του λογισμικού KOMPLETE KONTROL. > Δυνατότητα επέκτασης της 
βιβλιοθήκης ήχων από το Sounds.com. > Πλήρης υποστήριξη VSTi και VST FX. > Συμβατότητα με το 
λογισμικό MASCHINE. > Έλεγχος των Logic Pro X, GarageBand, Ableton Live. > Είσοδος για πετάλι 
(TRS). > USB 2.0 bus powered. > Δυνατότητα χρήσης σαν MIDI controller. > Περιλανβάνει: Ableton 
Live 10 Lite, MONARK, REAKTOR PRISM, SCARBEE MARK I, KOMPLETE KONTROL software, MASCHINE 
Essentials (πλήρες MASCHINE software μαζί με 1.6 GB MASCHINE Factory Selection of samples, one 
shots, loops, and instruments). > Διαστάσεις: 475 X 167 X 50 mm,  > Βάρος: 1.45kg, 

€  98KOMPLETE KONTROL Μ32
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Updates, Upgrades & Crossgrades

Για τους κατόχους MASCHINE MIKRO Mk3, KOMPLETE KONTROL A-Series, KOMPLETE AUDIO 6.

€  80KOMPLETE 14 SELECT Upgrade for Collections DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 2-13.

€  160KOMPLETE 14 STANDARD Update DL

Για τους κατόχους MASCHINE MIKRO Mk3, KOMPLETE KONTROL A-Series, KOMPLETE AUDIO 6.

€  402KOMPLETE 14 STANDARD Upgrade for Collections DL

Για τους κατόχους KOMPLETE SELECT.

€  322KOMPLETE 14 STANDARD Upgrade for KOMPLETE 14 SELECT DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 8-13 ULTIMATE.

€  322KOMPLETE 14 ULTIMATE Update DL

Για τους κατόχους KOMPLETE SELECT.

€  806KOMPLETE 14 ULTIMATE Upgrade for KOMPLETE 14 SELECT DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 8-13.

€  482KOMPLETE 14 ULTIMATE Upgrade for KOMPLETE 14 STANDARD DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 12-13 COLLECTOR’S EDITION.

€  402KOMPLETE 14 COLLECTOR’S EDITION Update DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 8-13.

€  967KOMPLETE 14 COLLECTOR’S EDITION Upgrade for KOMPLETE 14 STANDARD DL

Για τους κατόχους KOMPLETE 8-13 ULTIMATE.

€  483KOMPLETE 14 COLLECTOR’S EDITION Upgrade for KOMPLETE 14 ULTIMATE DL
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UAD-2   DSP Card

Η νέα κάρτα UAD-2 Quad Core της  Universal Audio αποτελεί την ιδανική 
λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστή ( DAW). Συνδυάζει την επεξεργαστική 
δύναμη ενός  DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή  
software. Βασίζεται στον επεξεργαστή  21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και 
τοποθετείται σε slot υψηλής ταχύτητας  PCI Express x1. Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά: > Διαθέτει 4 επεξεργαστές  21369 SHARC, > 10 φορές πιο δυνατή 
από την παλαιότερη UAD-1, > Περιλαμβάνει τα Plug-ins: LA-2A Classic Audio 
Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A Program Equalizer, 
RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel Strip, > Περιλαμβάνει κουπόνι 
αξίας 50$ για αγορά επιπλέον plug-ins, > Υποστηρίζει VST/AU και λειτουργεί 
σε Mac OS X Tiger/Leopard, Windows XP/Vista, > Λειτουργία LiveTrack™, 
για χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας 
μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο σύστημα, > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

€  664UAD-2 Quad Core

Η νέα κάρτα UAD-2 Octo Core της  Universal Audio αποτελεί την ιδανική 
λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστή ( DAW). Συνδυάζει την επεξεργαστική 
δύναμη ενός  DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή  
software. Βασίζεται στον επεξεργαστή  21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και 
τοποθετείται σε slot υψηλής ταχύτητας  PCI Express x1. Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά: > Διαθέτει 8 επεξεργαστές  21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα Plug-
ins: LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec 
EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel Strip, 
> Περιλαμβάνει κουπόνι αξίας 50$ για αγορά επιπλέον plug-ins, > Υποστη-
ρίζει VST/AU και λειτουργεί σε Mac OS X Tiger/Leopard, Windows XP/Vista, 
> Λειτουργία LiveTrack™, για χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Δυνατό-
τητα ταυτόχρονης λειτουργίας μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο 
σύστημα, > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

€  1.080UAD-2 Octo Core

Η νέα κάρτα UAD-2 Octo Custom της  Universal Audio αποτελεί την ιδανική 
λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστή ( DAW). Συνδυάζει την επεξεργαστική 
δύναμη ενός  DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή  
software. Βασίζεται στον επεξεργαστή  21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και 
τοποθετείται σε slot υψηλής ταχύτητας  PCI Express x1. Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά: > Διαθέτει 8 επεξεργαστές  21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα 
Plug-ins: LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, 
Pultec EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room Modeler, CS-1 Channel 
Strip, > Περιλαμβάνει 3 plug-ins της επιλογής σας , > Υποστηρίζει VST/AU 
και λειτουργεί σε Mac OS X Tiger/Leopard, Windows XP/Vista, > Λειτουργία 
LiveTrack™, για χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Δυνατότητα ταυτόχρο-
νης λειτουργίας μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο σύστημα, > 
Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

€  1.163UAD-2 Octo Custom
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Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Quad Satellite της  Universal Audio απο-
τελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστές (με επεξεργαστή Intel) : iMac, 

MacBook Pro, Mac Mini. Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός  DSP hardware συστήματος, με μια 
μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή  software. Βασίζεται στον επεξεργαστή  21369 
SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και συνδέεται σε θύρα Firewire (400/800). Τεχνικά 
χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 4 επεξεργαστές  21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα Plug-ins: LA-2A Classic 
Audio Leveler, 1176 LN & SE Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A Program Equalizer, RealVerb Pro Room 

Modeler, CS-1 Channel Strip, > Περιλαμβάνει κουπόνι αξίας 50$ για αγορά επιπλέον plug-ins, > Υποστηρίζει VST/
AU/RTAS και λειτουργεί σε Mac OS X Leopard, > Χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 

192kHz.

€  664UAD-2 Satellite Quad

Ίδια με την UAD-2 Satelite TB Quad, αλλά με 8 επεξεργαστές.
€  1.080UAD-2 Satellite TB Octo

Ίδια με την UAD-2 Satelite USB Quad, αλλά με 8 επεξεργαστές.
€  1.080UAD-2 Satellite USB Octo

Η UAD-2 Satelite TB Octo, μαζί με 3 Plugins της επιλογής σας.
€  1.413UAD-2 Satellite TB Octo Custom

Η UAD-2 Satelite TB Octo, μαζί με όλα τα Plugins  V.8.4.
€  4.156UAD-2 Satellite TB Octo Ultimate

Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Quad Satellite TB της  Universal Audio απο-
τελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστές (με θύρα επικοινωνίας 
Thunderbolt) : iMac, MacPro, MacBook Pro, Mac Mini. Συνδυάζει την επεξεργαστική δύναμη ενός  DSP 
hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα εφέ (plug-ins) σε μορφή  software. Βασίζε-
ται στον επεξεργαστή  21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και συνδέεται σε θύρα 
Thunderbolt 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 4 επεξεργαστές  21369 SHARC, > Περιλαμβάνει 

το Analog Classics Plus plug-in bundle (UA 610-B Tube Preamp + Equalizer, 1176LN/SE Classic Limiting Amplifiers 
(Legacy), Fairchild 670 Tube Limiter (Legacy), Pultec Pro Equalizers (Legacy), Teletronix LA-2A Classic Leveling 
Amplifier (Legacy), UA Precision Enhancer Hz, CS-1 Precision Channel, RealVerb Pro Room Modeler),  > Υπο-
στηρίζει VST, AU, RTAS, AAX 64 και λειτουργεί σε Mac OS X 10.8.5 Mountain Lion ή 10.9.x Mavericks, > Χαμηλή 
καθυστέρηση (latency), > Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

€  831UAD-2 Satellite TB Quad

Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Satellite Quad USB της Universal Audio 
αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα συστήματα επεξεργασίας ήχου σε υπολογιστές Windows. Συνδυ-
άζει την επεξεργαστική δύναμη ενός DSP hardware συστήματος, με μια μεγάλη γκάμα από πρόσθετα 
εφέ (plug-ins) σε μορφή software. 
Η UAD-2 Satellite USB, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 3, ενώ λειτουργεί σε υπολογι-

στές PC (Windows 7/8.1/10 64-bit). Γενικά χαρακτηριστικά του UAD-2 Satellite USB. > 4 (QUAD) επε-
ξεργαστές SHARC , > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3 SuperSpeed, > Υποστηρίζει μέχρι: 24bit/192kHz, > Περιλαμ-
βάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins “Analog Classics Plus”: Legacy LA-2A Classic Audio Leveler, Legacy 1176LN 
Limiting Amplifier, Legacy Pultec EQP-1A Program Equalizer, και ακόμη, 610-B Tube Preamp & EQ, UA Precision 
Enhancer Hz, Precision Mix Rack Collection, RealVerb Pro, > Συμβατότητα με τα περισσότερα προγράμματα DAW 
(Pro Tools, Cubase, Live), > Περιλαμβάνει καλώδιο USB 3.0 SuperSpeed, > Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες 
συσκευές UAD-2, όπως: κάρτες UAD-2 PCIe, ή με UAD-2 Satellite FireWire και Apollo Twin USB desktop interface, 
> Υποστηρίζει VST, RTAS & AAX64,  > Υποστηρίζει Windows 7/8.1/10 (64-bit), > Στιβαρή σχεδίαση σε εξωτερικό 

κουτί, χωρίς ανεμιστήρες, > Διαστάσεις: Πλάτος:17,8cm, Υψος: 4,5cm, Βάθος: 17cm, .

€  831UAD-2 Satellite USB Quad
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Το Apollo 8 Quad, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, 
ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και 
μία κάρτα UAD2 Quad. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 4 προενισχυτές μικροφώνων 
τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo 8: > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 
176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA, > 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > 

Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα 
(Hi-Z), > 8 αναλογικές εισόδους (Line), > 8 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογι-
κές εξόδους monitor, > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/
PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο Word Clock, 
> Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 2 (2 θύρες), > Δυνατότητα επέκτασης 

(μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Διαθέσιμο με κάρτα UAD2 Quad, > Περιλαμβάνει ειδικό λογι-
σμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics 
Plus Bundle” : UA 610-B Tube Preamp / EQ, Raw Distortion Plug-In, Softube Amp Room Essentials, 
Fairchild 670, UA Precision Enhancer Hz, 1176SE/LN Classic Limiting Amplifiers, Pultec Pro Equalizers, 
Teletronix LA-2A Classic Leveling Amplifier, CS-1 Precision Channel, RealVerb Pro,  > Απόκριση συ-
χνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 120 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Audio 
Units, VST, RTAS & AAX64, > Υποστηρίζει Mac OS X 10.8.5 Mountain Lion, 10.9.x Mavericks, or 10.10.x 
Yosemite. 

€  1.662Apollo 8 Quad

H κάρτα επέκτασης για σύνδεση των Apollo με τον Η/Υ, μέσω πρωτο-
κόλλου Thunderbolt 3, Thunderbolt Option Card™ παρέχει βελτιωμένη απόδοση, και μειωνένο latency σε 
σχέση με την τυπική σύνδεση FireWire του Apollo. Είναι συμβατή με τη νέα τεχνολογία Thunderbolt της 
Intel για την τελευταία γενιά των iMac ®, MacBook Pro ®, MacBook Air ®, και Mac mini. H Thunderbolt 3 
Option Card μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα από τον χρήστη, απλά εισάγοντάς την στην θύρα επέκτασης 
του Apollo. Περιλαμβάνει δύο θύρες Thunderbolt. Οι θύρες παρέχουν τροφοδοσία που επιτρέπει την σύνδε-
ση άλλων περιφεριακών συσκευών όπως σκληρούς δίσκους, επεξεργαστές και οθόνες υπολογιστών. Όταν 
τοποθετηθεί η κάρτα Thunderbolt στο Apollo, οι θύρες FireWire 800 που διαθέτει, επαναπρογραμματίζονται 
αυτόματα ώστε να λειτουργούν ως hub για τη σύνδεση περιφεριακών συσκευών όπως σκληροί δίσκοι ή μία 

UAD-2 Satellite.

€  165Thunderbolt 3 Option Card

Κάρτα επέκτασης για το Apollo, σε πρωτόκολλο επικοινωνίας 
Thunderbolt (12 φορές πιο γρήγορο από το πρωτόκολλο Firewire 800). Επιτρέπει τη χρήση περισσοτέρων 
εφέ και με μικρότερη καθυστέρηση. 

€  415Thunderbolt 2 Option Card
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Το Apollo X6, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδα-
νικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 
24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει 
νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας 
Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X6: > HEXA Core processing, με 
6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end 
μετατροπείς AD/DA, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > 
Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα 
(Hi-Z), > 6 αναλογικές εισόδους (Line), > 6 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές 
εξόδους monitor, > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/PDIF, 
> Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3 (2 

θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτα-
σης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 5.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ει-
δικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog 
Classics Plus Bundle” : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR 
Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), 
Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), 
Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip 
(Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision 
Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), 
RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic 
Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  1.828Apollo X6

Το Apollo X8, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδα-
νικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 
24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει 
νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας 
Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X8: > HEXA Core processing, με 
6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end 
μετατροπείς AD/DA, > 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > 
Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα 
(Hi-Z), > 8 αναλογικές εισόδους (Line), > 8 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλο-
γικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή είσοδο/
έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξοδο 
Word Clock, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας 

Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > 
Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, 
> Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-
Ins “Realtime Analog Classics Plus Bundle” : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic 
Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE 
Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A 
Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, 
Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack 
Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix 
Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 
dB), > Dynamic Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  2.244Apollo X8

Το Apollo Firewire με ενσωματωμένη την κάρτα επέκτασης  
Thunderbolt Option Card. 

€  1.911Apollo Firewire  + TB Option Card
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Το Apollo X8p, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδα-
νικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 
24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core processing). Διαθέτει 
νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 8 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας 
Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X8p: > HEXA Core processing, με 
6 DSP chips, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end 
μετατροπείς AD/DA, > 8 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > 
Phantom Power +48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα 
(Hi-Z), > 8 αναλογικές εισόδους (D-25, Line), > 8 αναλογικές εξόδους (D-25), 
> 2 αναλογικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > 1 ψηφιακή 
είσοδο/έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια), > Είσοδο/έξο-
δο Word Clock, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας 

Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > 
Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, 
> Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-
Ins “Realtime Analog Classics Plus Bundle” : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic 
Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE 
Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A 
Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, 
Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack 
Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix 
Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 
dB), > Dynamic Range: 129 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  2.743Apollo X8p

Το Apollo X16 είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης 
16 καναλιών, ιδανικό για οποιοδήποτε επεγγελματικό studio. Αποτελείται από 
ένα audio interface 24bit/192kHz και μία κάρτα με 6 DSP chips (HEXA Core 
processing), ενώ διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA της Universal Audio. Τεχνι-
κά χαρακτηριστικά του Apollo X16 : > HEXA Core processing, με 6 DSP chips, > 
Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/
DA, > 16 αναλογικές εισόδους Line (σύνδεση με διπλό DB25), > 16 αναλογικές 
εξόδους Line (σύνδεση με διπλό DB25), > 2 αναλογικές εξόδους monitor (XLR), 
> 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU, > Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Ταυτό-
χρονη μετατροπή A/D 16 κανάλια, > Ταυτόχρονη μετατροπή D/A 18 κανάλια, 
> Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 3 (2 θύρες), > Συμβατό με Thunderbolt 
1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης (μέχρι 4 

Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 7.1 surround monitoring, > Περιλαμβάνει ειδικό λογι-
σμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics 
Plus Bundle” : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic 
Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec 
EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 
670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision 
Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod 
(Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro 
Custom Room Modeler. > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 133 
dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X. 

€  2.909Apollo X16
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Το Apollo Twin USB, είναι ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα 
εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. Αποτελείται από ένα USB3 audio 

interface (24bit/192kHz) και μία κάρτα UAD2 Duo. Το Apollo Twin USB, χαρακτηρίζεται από τον 
ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους A/D και D/A μετατροπείς και προενισχυτές της 
Universal Audio. Διαθέτει 2 εισόδους Mic/Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 4 αναλογικές εξό-
δους Line, 8 ψηφιακές εισόδους ADAT. Το Apollo Twin USB, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοι-
νωνίας USB 3, ενώ λειτουργεί σε υπολογιστές PC (Windows 7/8 64-bit), ενώ με την τεχνολογία 
Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών προενισχυτών μικροφώνων. Γενικά χαρακτη-
ριστικά του UAD Apollo Twin USB > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3, > Υποστηρίζει εγγραφή/ανα-
παραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για 
ηλεκτρικά μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 4 αναλογι-

κές εξόδους Line, > 8 ψηφιακές εισόδους ADAT, > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγμα-
τικό χρόνο (2ms latency), > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics”: 
Legacy LA-2A Classic Audio Leveler, Legacy 1176LN Limiting Amplifier, Legacy Pultec EQP-1A Program 
Equalizer, και ακόμη, Softube Amp Room Essentials, Raw Distortion, 610-B Tube Preamp & EQ, > 
Unison™ technology (για πιστή προσομοίωση κλασσικών ποενισχυτών μικροφώνων), > Περιλαμβάνει 
την UAD2 Duo Core, > Διαθέτει φίλτρα: Low Cut, Pad, καθώς και αντιστροφή φάσης, > Περιλαμβάνει 
ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευ-
σης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Twin USB, > Υποστηρίζει VST, RTAS & AAX64, 
> Υποστηρίζει Windows 7/8 64-bit, > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic 
Range: 118 dB (A-weighted), > Διαστάσεις: Πλάτος:16cm, Υψος: 6,6cm, Βάθος: 15,2cm,

€  690Apollo Twin USB

Tο Apollo Twin Quad MKII, , αποτελεί ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφι-
ακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. Αποτελείται από ένα 
Thunderbolt audio interface (24bit/192kHz) και μία κάρτα UAD2 Quad.
Χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους νέους A/D και D/A μετατρο-

πείς και προενισχυτές της Universal Audio. Όλα τα μοντέλα της σειράς, διαθέτουν 2 εισόδους Mic/
Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 4 αναλογικές εξόδους Line, 8 ψηφιακές εισόδους ADAT. Η νέα 
σειρά Apollo Twin MkII, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας Thunderbolt, λειτουργεί σε υπολο-
γιστές PC και Mac, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών προενι-
σχυτών μικροφώνων. Για πρώτη φορά (για όλα τα μοντέλα Apollo), είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε 
κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο (2ms latency). Γενικά χαρακτηριστικά 
της σειράς UAD Apollo Twin Quad MkII. > Θύρα σύνδεσης με PC/Mac: Thunderbolt, > Υποστηρίζει 
εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz, > Νέας σχεδίασης A/D και D/A μετατροπείς και προενι-

σχυτές της Universal Audio, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για ηλεκτρικά 
μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 4 αναλογικές εξόδους Line, 
> 8 ψηφιακές εισόδους ADAT, > Ενσωματωμένο μικρόφωνο επικοινωνίας, > Εφαρμογή των εφέ κατά 
την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency), > Unison™ technology (για πιστή προσομοίωση 
κλασσικών ποενισχυτών μικροφώνων), > Διαθετει DSP UAD2 Quad Core, > Διαθέτει φίλτρα: Low Cut, 
Pad, καθώς και αντιστροφή φάσης, > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με 
δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Twin 
MkII, > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Υποστηρίζει Mac OS X και Windows, > Από-
κριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 118 dB (A-weighted), > Διαστάσεις: 
Πλάτος:16cm, Υψος: 6,6cm, Βάθος: 15,2cm, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins “Realtime 
Analog Classics Bundle”: UA 610-B Tube Preamp & EQ, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 
1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix 
LA-2A Leveling Amplifer (Legacy), Raw Distortion, Softube Amp Room Half-Stack (Softube Amp Room 
Essentials), Softube Bass Amp Room 8x10 (Softube Amp Room Essentials), Precision Channel Strip 
(Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision 
Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), 
RealVerb Pro Custom Room Modeler.

€  997Apollo Twin Quad MK2

Ίδιο με το Apollo Twin Quad MKII, αλλά διαθετει DSP UAD2 Duo Core.  €  664Apollo Twin Duo MK2

Ίδιο με το Apollo Twin Quad MKII, αλλά διαθετει DSP UAD2 Solo Core.  €  498Apollo Twin Solo MK2
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Σε συνέχεια της σειράς Apollo Twin, το Apollo Solo, είναι ένα καινούργιο ολο-
κληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. Απο-
τελείται από ένα Thunderbolt 3 audio interface ( 24bit/192kHz) και μία κάρτα DSP UAD-2 SOLO Core. 
Χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους νέους A/D και D/A μετατροπείς 
και προενισχυτές της Universal Audio. Διαθέτει 2 εισόδους Mic/Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 2 
αναλογικές εξόδους Line, έξοδο ακουστικών. Το νέο Apollo Solo, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοι-
νωνίας Thunderbolt, λειτουργεί σε υπολογιστές PC και Mac, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέ-
ρει πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων. Με το Apollo 
Solo, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο 
(2ms latency). Γενικά χαρακτηριστικά της Apollo Solo. > Θύρα σύνδεσης με PC/Mac: Thunderbolt, > 
Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz, > Νέας σχεδίασης A/D και D/A μετατροπείς 
και προενισχυτές της Universal Audio, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για 
ηλεκτρικά μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 2 αναλογικές 
εξόδους Line, > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency), > Unison™ 
technology (για πιστή προσομοίωση κλασσικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων), 
> Περιλαμβάνει μία UAD2 Solo Core, > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), 
με δυνατότητα monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo 
Solo, > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins 
“Realtime Analog Classics Bundle”: UA 610-B Tube Preamp and EQ, Marshall® Plexi Classic Guitar 
Amp, Precision Delay Modulation, Precision Delay Modulation L, Precision Reflection Engine, Precision 
Channel Strip, Pultec® EQP-1A EQ Legacy, Pultec® Pro EQ Legacy, Raw Distortion Guitar Pedal, 
Realverb Pro, Softube Bass Amp Room 8x10, Teletronix® LA-2A Compressor Legacy, UA 1176LN® 
Compressor Legacy, UA 1176SE Compressor Legacy. Απαιτήσεις: Υπολογιστής με Thunderbolt 3 (Mac 
ή Windows), Καλώδιο Thunderbolt 3 (Δεν περιλαμβάνεται). Μac: Apple Mac computer με ελεύθερη 
θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, ΜacOS 10.12 Sierra ή 10.13 High Sierra, Windows: PC computer 
με ελεύθερη θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, Windows 10 w/Anniversary Update ή μεταγενέστερο 
(έκδοση 64-Bit). All: Καλώδιο Thunderbolt 3 (Δεν περιλαμβάνεται)), 6 gigabytes χώρος στο σκληρό 
δίσκο, Σύνδεση στο Internet για να κατεβάσετε το software και να κάνετε authorize τα UAD plug-ins, 
Συμβατότητα: VST, Audio Units, RTAS, ή AAX 64 plug-in host DAW λογισμικό, ΕπεξεργαστήςQuad Core 
i7 ή καλύτερο. 

€  425Apollo Solo

Σε συνέχεια της σειράς Apollo Twin, το Apollo Solo USB, είναι ένα καινούργιο 
ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. 
Αποτελείται από ένα USB 3 audio interface ( 24bit/192kHz) και μία κάρτα DSP UAD-2 SOLO Core. 
Χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλογικό ήχο, που οφείλεται στους νέους A/D και D/A μετατροπείς 
και προενισχυτές της Universal Audio. Διαθέτει 2 εισόδους Mic/Line, 1 είσοδο για ηλεκτρικά όργανα, 
2 αναλογικές εξόδους Line, έξοδο ακουστικών. Το νέο Apollo Solo USB , χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας USB, λειτουργεί σε υπολογιστές PC, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει πιστή 
προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων. Με το Apollo Solo USB , 
είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο (2ms 
latency). Γενικά χαρακτηριστικά της Apollo Solo USB. > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3, > Υποστηρίζει 
εγγραφή/αναπαραγωγή μέχρι: 24bit/192kHz, > Νέας σχεδίασης A/D και D/A μετατροπείς και προενι-
σχυτές της Universal Audio, > 2 εισόδους Mic/Line (48V phantom power), > 1 είσοδος DI για ηλεκτρικά 
μουσικά όργανα (εμπρός μέρος), > 1 έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > 2 αναλογικές εξόδους Line, 
> Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (2ms latency), > Unison™ technology 
(για πιστή προσομοίωση κλασσικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων), > Περιλαμβά-
νει μία UAD2 Solo Core, > Περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα μίκτη (Console application), με δυνατότητα 
monitoring, routing, αλλά και αποθήκευσης/ανάκλησης των ρυθμίσεων του Apollo Solo USB, > Υποστη-
ρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Περιλαμβάνει τα εφέ: UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog 
Classics Bundle”: UA 610-B Tube Preamp and EQ, Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Precision Delay 
Modulation, Precision Delay Modulation L, Precision Reflection Engine, Precision Channel Strip, Pultec® 
EQP-1A EQ Legacy, Pultec® Pro EQ Legacy, Raw Distortion Guitar Pedal, Realverb Pro, Softube Bass 
Amp Room 8x10, Teletronix® LA-2A Compressor Legacy, UA 1176LN® Compressor Legacy, UA 1176SE 
Compressor Legacy. Απαιτήσεις: Υπολογιστής με USB 3 (Windows 10 μόνο). Windows: PC computer 
με ελεύθερη θύρα Thunderbolt 3 μέσω USB-C, Windows 10 w/Anniversary Update ή μεταγενέστερο 
(έκδοση 64-Bit). Αll: 6 gigabytes χώρος στο σκληρό δίσκο, Σύνδεση στο Internet για να κατεβάσετε 
το software και να κάνετε authorize τα UAD plug-ins, Συμβατότητα: VST, Audio Units, RTAS, ή AAX 64 
plug-in host DAW λογισμικό, Επεξεργαστής Quad Core i7 ή καλύτερο. 

€  425Apollo Solo USB
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Το Apollo Twin X, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, 
ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και 
μία κάρτα UAD-2 DUO DSP processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενισχυτές 
μικροφώνων τεχνολογίας Unison.  Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo Twin X: > DUO Core Processing, 
> Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > Elite-class μετατροπείς AD/DA από τη σειρά 
Apollo X rackmount, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power +48V (ανά 
μικρόφωνο), > 1 είσόδο για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z, Unison-enabled), > 2 αναλογικές εισόδους (Line), 
> 2 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor, > 1 έξοδο ακουστικών, > Ψηφιακή είσοδο 
ADAT/SPDIF (8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω θύρας Thunderbolt 
3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > Δυνατότητα επέκτασης, > 
Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περι-
λαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics Bundle” : UA 610-B Tube Preamp 
& EQ, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec EQP-1A 
EQ (Legacy), Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling 
Amplifier (Legacy), Raw Distortion, Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp, Precision Channel Strip 
(Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision 
Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), 
RealVerb Pro Custom Room Modeler.  > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic 
Range: 127 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  747Apollo Twin X Duo

Το Apollo Twin X, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μί-
ξης, ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz 
και μία κάρτα UAD-2 QUAD DSP processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 2 προενι-
σχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison.  Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo Twin X: > QUAD Core 
Processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > Elite-class μετατροπείς AD/DA από 
τη σειρά Apollo X rackmount, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power 
+48V (ανά μικρόφωνο), > 1 είσόδο για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z, Unison-enabled), > 2 αναλογικές 
εισόδους (Line), > 2 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor, > 1 έξοδο ακουστικών, > 
Ψηφιακή είσοδο ADAT/SPDIF (8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδεση μέσω 
θύρας Thunderbolt 3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), > 
Δυνατότητα επέκτασης, > Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για 
μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics Bundle” 
: UA 610-B Tube Preamp & EQ, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier 
(Legacy), Pultec EQP-1A EQ (Legacy), Marshall® Plexi Classic Guitar Amp, Pultec Pro EQ (Legacy), 
Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Raw Distortion, Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp, 
Precision Channel Strip (Precision Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack 
Collection), Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix 
Rack Collection), RealVerb Pro Custom Room Modeler.  > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 
dB), > Dynamic Range: 127 dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  1.163Apollo Twin X Quad
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Το Apollo Χ4, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, 
ιδανικό για οποιοδήποτε επαγγελματικό studio. Αποτελείται από ένα audio interface 24bit/192kHz και 
μία κάρτα με UAD-2 QUAD Core processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA, καθώς και 4 προενι-
σχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison.  Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo X4: > UAD-2 QUAD Core 
processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > High-end μετατροπείς AD/DA από 
τη σειρά Apollo X rackmount, > 4 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison, > Phantom Power 
+48V (ανά μικρόφωνο), > 2 εισόδους για ηλεκτρικά όργανα (Hi-Z), > 4 αναλογικές εισόδους (Line), > 
4 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικές εξόδους monitor (TRS), > 2 εξόδους ακουστικών, > Ψηφιακή 
οπτική είσοδο/έξοδο ADAT/S/PDIF (μέχρι 8 κανάλια), > Ενσωματωμένο μικρόφωνο Talkback, > Σύνδε-
ση μέσω θύρας Thunderbolt 3, > Συμβατό με Thunderbolt 1, 2 μέσω αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), 
> Δυνατότητα επέκτασης, > Υποστηρίζει VST, RTAS, AU, AAX 64, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό 
για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered Plug-Ins “Realtime Analog Classics Plus 
Bundle” : UA 610-B Tube Preamp & EQ, Marshall Plexi Classic Guitar Amp, Ampeg SVT-VR Classic 
Bass Amp, UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy), UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy), Pultec 
EQP-1A EQ (Legacy), Pultec Pro EQ (Legacy), Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy), Fairchild 
670 Compressor (Legacy), Precision Enhancer Hz, Raw Distortion, Precision Channel Strip (Precision 
Mix Rack Collection), Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod 
(Precision Mix Rack Collection), Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack Collection), RealVerb Pro 
Custom Room Modeler.  > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 127 
dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.

€  1.496Apollo X4

Το UAD-2 Live Rack είναι ένας 16-καναλος MADI προσέσσορας εφέ, σχεδιασμέ-
νος ειδικά για ηχολήπτες live και μηχανικούς ήχου, δίνοντας τους την δυνατότη-
τα να χρησιμοποιήσουν τα κορυφαία UAD plug-ins της αγοράς, συμπεριλαμβα-
νομένου του Antares Auto-Tune Realtime. Μέχρι και τέσσερεις μονάδες UAD-2 
Live Rack μπορούν να συνεργαστούν και να μας δώσουν μέχρι και 64 κανάλια 
επεξεργασία σήματος MADI για Mac μέσω Thunderbolt 3.
Γενικά χαρακτηριστικά του UAD-2 Live Rack  
> Διαθέτει μία UAD-2 QUAD Core (4 πυρήνες), > Επεξεργασία 16 καναλιών 

MADI, για live μίξη με χρήση των UAD plug-ins σε πραγματικό χρόνο, > Επι-
τρέπει χρήση κάθε licensed UAD plug-in από προηγούμενο UAD λογαριασμό, 
> Ειδική εφαρμογή Live Rack. Με την εφαρμογή του Live Rack, οι ηχολήπτες 
μπορούν να επωφεληθούν από τα άκρως φιλικά χαρακτηριστικά όπως drag and 
drop, copy and paste, πλοήγηση μέσω πληκτρολογίου, plug-in zoom, καθώς 

και την δυνατότητα να μπορούμε να σώσουμε και να ανακαλέσουμε channel strip presets ή ακόμα και 
πλήρη setup configuration Snapshots. Σχεδιασμένο για πλήρη ομαλή λειτουργία σε live περιβάλλον, ή 
εφαρμογή Live Rack διαθέτει μεγάλα γράμματα και GUI στοιχεία, κάνοντας εύκολη την αλλαγή παραμέ-
τρων. Η εφαρμογή Live Rack διαθέτει επίσης δυνατότητες MIDI snapshot recall, καθώς και ενσωμάτω-
ση networked software, μέσω δικτύου, με επιλεγμένες κονσόλες Soundcraft Vi. > Ειδικό διπλό τροφο-
δοτικό (fail-safe) για ασφάλεια, > Δυνατότητα σύνδεσης 4 μονάδων UAD-2 Live Rack, για επεξεργασία 
μέχρι και 64 καναλιών MADI, > Περιλαμβάνει το Antares Auto-Tune Realtime plug-in. Θρυλικό για τις 
εφαρμογές του σε φωνητικά, το αυθεντικό Antares Auto-Tuning μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματι-
κό χρόνο, για διόρθωση τονικότητας αλλά και για τα γνωστά modern pop vocal εφέ. > Αποθήκευση αρ-
χείων Snapshot για εύκολη ανάκληση ρυθμίσεων όλου του show, > Φορτώστε Snapshot συνδυασμούς 
μέσω λειτουργείας MIDI ή Soundcraft Vi CUE, > Συνδέεται με Soundcraft Vi κονσόλες μέσω Ethernet 
για έλεγχο Snapshot CUE, > Συνδεσιμότητα Thunderbolt 3 για Mac (για έλεγχο του plug-in μόνο), 
> Λειτουργεί σε Apple Mac (MacOS 10.13.3 High Sierra) με Thunderbolt 3 port, > 1U rackmount, > 
Διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις: UAD-2 Live Rack Core και UAD-2 Live Rack Ultimate. Η έκδοση UAD-2 Live 
Rack Core περιλαμβάνει τα UAD plug-ins: Antares Auto-Tune Realtime, Pultec EQP?1A Legacy, Pultec 
Pro Legacy, UA 1176LN Legacy, UA 1176SE Legacy, Teletronix LA?2A Legacy, RealVerb?Pro, Precision 
Mix Rack Collection.

€  2.493UAD-2 Live Rack Core
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Το UAD-2 Live Rack είναι ένας 16-καναλος MADI προσέσσορας εφέ, 
σχεδιασμένος ειδικά για ηχολήπτες live και μηχανικούς ήχου, δίνοντας τους την 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κορυφαία UAD plug-ins της αγοράς, συμπε-
ριλαμβανομένου του Antares Auto-Tune Realtime. Μέχρι και τέσσερεις μονάδες 
UAD-2 Live Rack μπορούν να συνεργαστούν και να μας δώσουν μέχρι και 64 
κανάλια επεξεργασία σήματος MADI για Mac μέσω Thunderbolt 3.
Γενικά χαρακτηριστικά του UAD-2 Live Rack  
> Διαθέτει μία UAD-2 QUAD Core (4 πυρήνες), > Επεξεργασία 16 καναλιών 

MADI, για live μίξη με χρήση των UAD plug-ins σε πραγματικό χρόνο, > Επι-
τρέπει χρήση κάθε licensed UAD plug-in από προηγούμενο UAD λογαριασμό, 
> Ειδική εφαρμογή Live Rack. Με την εφαρμογή του Live Rack, οι ηχολήπτες 
μπορούν να επωφεληθούν από τα άκρως φιλικά χαρακτηριστικά όπως drag and 
drop, copy and paste, πλοήγηση μέσω πληκτρολογίου, plug-in zoom, καθώς 

και την δυνατότητα να μπορούμε να σώσουμε και να ανακαλέσουμε channel strip presets ή ακόμα και 
πλήρη setup configuration Snapshots. Σχεδιασμένο για πλήρη ομαλή λειτουργία σε live περιβάλλον, ή 
εφαρμογή Live Rack διαθέτει μεγάλα γράμματα και GUI στοιχεία, κάνοντας εύκολη την αλλαγή παραμέ-
τρων. Η εφαρμογή Live Rack διαθέτει επίσης δυνατότητες MIDI snapshot recall, καθώς και ενσωμάτω-
ση networked software, μέσω δικτύου, με επιλεγμένες κονσόλες Soundcraft Vi. > Ειδικό διπλό τροφο-
δοτικό (fail-safe) για ασφάλεια, > Δυνατότητα σύνδεσης 4 μονάδων UAD-2 Live Rack, για επεξεργασία 
μέχρι και 64 καναλιών MADI, > Περιλαμβάνει το Antares Auto-Tune Realtime plug-in. Θρυλικό για τις 
εφαρμογές του σε φωνητικά, το αυθεντικό Antares Auto-Tuning μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματι-
κό χρόνο, για διόρθωση τονικότητας αλλά και για τα γνωστά modern pop vocal εφέ. > Αποθήκευση αρ-
χείων Snapshot για εύκολη ανάκληση ρυθμίσεων όλου του show, > Φορτώστε Snapshot συνδυασμούς 
μέσω λειτουργείας MIDI ή Soundcraft Vi CUE, > Συνδέεται με Soundcraft Vi κονσόλες μέσω Ethernet 
για έλεγχο Snapshot CUE, > Συνδεσιμότητα Thunderbolt 3 για Mac (για έλεγχο του plug-in μόνο), > 
Λειτουργεί σε Apple Mac (MacOS 10.13.3 High Sierra) με Thunderbolt 3 port, > 1U rackmount, > Δια-
θέσιμο σε 2 εκδόσεις: UAD-2 Live Rack Core και UAD-2 Live Rack Ultimate. Η έκδοση UAD-2 Live Rack 
Ultimate περιλαμβάνει τα UAD plug-ins:
Antares Autotune Realtime, AKG BX 20, API 2500 Bus Compressor, API Vision Channel Strip, API 500 

EQ Collection, Brigade Chorus Pedal, Cambridge EQ, Cooper Time Cube Delay, CS-1 Channel Strip, dbx 
160 Compressor/Limiter, Distortion Essentials Bundle, DreamVerb, Empirical Labs Distressor, EMT 140 
Reverb, EMT 250 Reverb, EP-34 Tape Echo, Fairchild Tube Limiter Plug-In Collection, FATSO JR/SR Tape 
Emulation, Fender ‘55 Tweed Deluxe Guitar Amp, Galaxy Tape Echo, Harrison 32C & 32C SE, Korg SDD-
3000 Delay, Lexicon 224 Reverb, Little Labs IBP, Little Labs VOG, Manley Massive Passive EQ Collection, 
Manley Vari-Mu, Manley Voxbox, Moog Multimode Filter Collection, MXR Flanger/Doubler, Neve 1073 
Preamp & EQ Collection, Neve 1081 EQ, Neve 31102 EQ, Neve 33609 Compressor, Neve 88RS Channel 
Strip Collection, Ocean Way Studios, Oxide Tape Recorder, Precision Buss Compressor, Precision De-
Esser, Precision Enhancer kHz, Precision Enhancer Hz, Precision Equalizer, Precision K-Stereo, Precision 
Limiter, Precision Mix Rack Collection, Precision Maximizer, Pultec Passive EQ Collection, Pure Plate 
Reverb, RealVerb Pro, SPL Transient Designer, SSL 4000 E Channel Strip Collection, SSL 4000 G Bus 
Compressor Collection, Studer A800 Multichannel Tape Recorder, Studio D Chorus, Teletronix LA-2A 
Leveler Collection, Teletronix LA-3A Classic Audio Leveler, Thermionic Culture Vulture, Trident A-Range 
Classic Console EQ, UA 1176 Classic Limiter Plug-In Collection, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection. 

€  4.988UAD-2 Live Rack Ultimate

Το UAD OX, είναι μία συσκευή προσομοίωσης ηχείων, μικροφώνων και 
ακουστικής χώρου, που παρέχει στους κιθαρίστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον ενισχυτή 
κιθάρας που διαθέτουν, με έναν μοναδικό τρόπο. Με το UAD OX μπορείτε να παίξετε και να ηχογρα-
φήσετε τον ενισχυτή σας, με οποιοδήποτε συνδυασμό ηχείων, μικροφώνων, ακουστικής σε οποιαδή-
ποτε ένταση και χώρο επιθυμείτε. 
Γενικά χαρακτηριστικά του UAD OX 
> Κορυφαίας ποιότητας αναλογική συσκευή προσομοίωσης ηχείων, μικροφώνων και ακουστικής χώ-

ρου για λαμπάτους ενισχυτές κιθάρας. > 5 στάθμες ενίσχυσης (από τελείως κλειστό μέχρι τη στάθμη 
ολόκληρης ορχήστρας). > Κουμπί “Rig” στο εμπρός μέρος, για άμεση επιλογή συνδυασμού προσομοί-
ωσης μικροφώνου και καμπίνας ηχείου, > Σύστημα UA Dynamic Speaker Modeling, για πιστή προσο-
μοίωση ακόμα και των πιό ακραίων καταστάσεων του ηχείου (speaker breakup, cone cry), > Διαθέτει 
ενσωματωμένα εφέ της Universal Audio: EQ, compression, delay, reverb, > Δυνατότητα επιλογής 
λειτουργίας : 4, 8, και 16-Ohm, > Διαθέτει έξοδο ακουστικών (στο εμπρός μέρος), > Διαθέτει αναλογι-
κές εξόδους Balanced TRS, και ψηφιακή έξοδο S/PDIF για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις, 
> Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Wi-Fi με ειδικές εφαρμογές (για φορητές συσκευές και υπολογιστές) 

για επεξεργασία και αποθήκευση ρυθμίσεων (presets)

€  1.246OX
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Apollo Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo Solo. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection. > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Pure Plate Reverb. 

€  581Apollo Solo Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo Solo USB. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection. > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Pure Plate Reverb. 

€  581Apollo Solo USB Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo Twin USB. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection. > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Pure Plate Reverb. 

€  997Apollo Twin USB Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo Twin X Duo. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection. > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Pure Plate Reverb. 

€  997Apollo Twin X Duo Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo Twin X Quad. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection. > UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, > Pure Plate Reverb. 

€  1.413Apollo Twin X Quad Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo X4. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube 
Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape 
Recorder, > Pure Plate Reverb. 

€  1.911Apollo X4 Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo X6. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube 
Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape 
Recorder, > Pure Plate Reverb. 

€  2.244Apollo X6 Heritage Edition



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 72

Ιδιο με το Apollo X8. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube 
Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape 
Recorder, > Pure Plate Reverb. 

€  2.660Apollo X8 Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo X8p. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube 
Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape 
Recorder, > Pure Plate Reverb. 

€  3.158Apollo X8p Heritage Edition

Ιδιο με το Apollo X16. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται στο Apollo «Heritage Edition» Bundle: 
> UA 1176 Classic Limiter Collection, > Teletronix LA2A Classic Leveler Collection, > Pultec Passive 

EQ Collection, > Fairchild Tube Limiter Collection, > Teletronix LA 3A Audio Leveler, > UA 610 Tube 
Preamp & EQ Collection, > Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, > V76 Preamplifier, > Oxide Tape 
Recorder, > Pure Plate Reverb. 

€  3.740Apollo X16 Heritage Edition
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Audio Interface

Επιφάνεια εργασίας 1-in/2-out USB 2.0 audio interface με 
επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και bus power για Mac, PC, 
iPad και iPhone.
Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 1 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, 

livestreamers και podcasters. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 1-in/2-out για Mac, PC, 
iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, μια λειτουργία Vintage Mic Preamp που 
προέρχεται από τον προενισχυτή λυχνίας 610 της UA, καθώς και μια σουίτα κορυφαίου λογισμικού 
μουσικής και έτσι η επόμενη ηχογράφηση σας θα ακούγεται κλασική.   Γενικά χαρακτηριστικά του 
Volt 1: > USB audio interface 1-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για 

Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σάς επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή 
κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Βασική σουίτα λογισμικού 
ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM’s Virtual Drummer, Marshall, 
Ampeg και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. 
> Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά 
μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κα-
τασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C 
σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο 
USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (Η / Υ) Windows 10 έκδοση 64-
bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & 
iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.  

€  116UAD Volt 1

Επιφάνεια εργασίας 2-in/2-out USB 2.0 audio interface με 
επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και bus power για Mac, PC, 
iPad και iPhone.
Η Universal Audio δημιούργησε το Volt 2 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, 

livestreamers και podcasters. Αυτή η φορητή κάρτα εγγραφής ήχου USB 2-in/2-out για Mac, PC, 
iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, μια λειτουργία Vintage Mic Preamp που 
προέρχεται από τον προενισχυτή λυχνίας 610 της UA, καθώς και μια σουίτα κορυφαίου λογισμι-
κού μουσικής και έτσι η επόμενη ηχογράφηση σας θα ακούγεται κλασική.   Γενικά χαρακτηριστι-
κά του Volt 2: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 

kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σάς επιτρέπει να ηχογραφείτε 
φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Βασική σουίτα 
λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM’s Virtual Drummer, 
Marshall, Ampeg και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρό-
αση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά 
μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κα-
τασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C 
σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο 
USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (Η / Υ) Windows 10 έκδοση 64-
bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & 
iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.  

€  157UAD Volt 2
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Επιφάνεια εργασίας 1-in/2-out USB 2.0 audio interface με 
επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus 
power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio δημι-
ούργησε το Volt 176 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και podcasters, 
που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορητή κάρτα εγγρα-
φής ήχου USB 1-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη ποιότητα ήχου, 
διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό αναλογικό συμπι-
εστή -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα.  Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 
176: > USB audio interface 1-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, 
PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σάς επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνή ή κι-
θάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Ο ενσωματωμένος συ-

μπιεστής 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες πηγές με ολοκαίνουρ-
γιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα λογισμικού ήχου και 
μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM’s Virtual Drummer, Marshall, Ampeg 
και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρόαση. > Τροφοδο-
σία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα. > 
Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη για 
να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. Απαιτή-
σεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνε-
ται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (Η / Υ) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 
Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / 
iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.  

€  207UAD Volt 176

Όλα όσα χρειάζεστε για επαγγελματικές παραγωγές ήχου
Τα πακέτα Volt Studio περιλαμβάνουν την κάρτα εγγραφής Volt 2 ή Volt 276 της Universal Audio, 

ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με βάση στήριξης και καλώδιο μικροφώνου, 
κλειστά ακουστικά στούντιο, καθώς και ένα κορυφαίο πακέτο λογισμικού, ώστε να μπορείτε να 
ξεκινήσετε άμεσα.
Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 2 Studio Pack :
Η συσκευασία περιέχει: > Volt 2 USB Audio Interface. > Πυκνωτικό Μικρόφωνο Studio. > Ακου-

στικά Studio. > Καλώδιο XLR 3 μέτρων. > Βάση στήριξης μικροφώνου.  

€  241Volt 2 Studio Pack

Όλα όσα χρειάζεστε για επαγγελματικές παραγωγές ήχου
Τα πακέτα Volt Studio περιλαμβάνουν την κάρτα εγγραφής Volt 2 ή Volt 276 της Universal Audio, 

ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με βάση στήριξης και καλώδιο μικροφώνου, 
κλειστά ακουστικά στούντιο, καθώς και ένα κορυφαίο πακέτο λογισμικού, ώστε να μπορείτε να 
ξεκινήσετε άμεσα. 
Γενικά χαρακτηριστικά του Volt 2 Studio Pack :
Η συσκευασία περιέχει: > Volt 276 USB Audio Interface. > Πυκνωτικό Μικρόφωνο Studio. > 

Ακουστικά Studio. > Καλώδιο XLR 3 μέτρων. > Βάση στήριξης μικροφώνου.

€  321Volt 276 Studio Pack
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Επιφάνεια εργασίας 2-in/2-out USB 2.0 audio interface με 
επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus 
power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio 
δημιούργησε το Volt 176 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και 
podcasters, που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορη-
τή κάρτα εγγραφής ήχου USB 2-in/2-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη 
ποιότητα ήχου, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό 
αναλογικό συμπιεστή -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα. Γενικά χαρα-
κτηριστικά του Volt 276: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 
24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σάς επιτρέπει 

να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA.  > 
Ο ενσωματωμένος συμπιεστής 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες 
πηγές με ολοκαίνουργιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα 
λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM’s Virtual Drummer, 
Marshall, Ampeg και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρό-
αση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά 
μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κα-
τασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C 
σε USB-A. Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο 
USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (Η / Υ) Windows 10 έκδοση 64-
bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψη λογισμικού. iPad & 
iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.  

€  249UAD Volt 276

Επιφάνεια εργασίας 4-in/4-out USB 2.0 audio interface με 
επαγγελματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp, 76 Compressor και bus 
power για Mac, PC, iPad και iPhone. Classic Studio Sound, Οπουδήποτε. Η Universal Audio 
δημιούργησε το Volt 476 για τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, κιθαρίστες, livestreamers και 
podcasters, που θέλουν να ηχογραφήσουν εύκολα με ήχο από μεγάλο στούντιο. Αυτή η φορη-
τή κάρτα εγγραφής ήχου USB 4-in/4-out για Mac, PC, iPad και iPhone σας προσφέρει ανώτερη 
ποιότητα ήχου, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Vintage Mic Preamp, καθώς και έναν κλασικό 
αναλογικό συμπιεστή -έτοιμο να σας εμπνεύσει για επαγγελματικά αποτελέσματα. Γενικά χαρα-
κτηριστικά του Volt 476: > USB audio interface 2-in/2-out USB με κορυφαία μετατροπή ήχου 
24-bit/192 kHz για Mac, PC, iPad και iPhone. > Η λειτουργία Vintage Mic Preamp σάς επιτρέπει 

να ηχογραφείτε φωνή ή κιθάρα με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός κλασικού προενισχυτή λυχνίας UA.  > 
Ο ενσωματωμένος συμπιεστής 76 προσθέτει άμεση διαύγεια και όγκο στη φωνή, τα όργανα και άλλες 
πηγές με ολοκαίνουργιο αναλογικό κύκλωμα βασισμένο στο εμβληματικό 1176 της UA. > Βασική σουίτα 
λογισμικού ήχου και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Ableton, Melodyne, UJAM’s Virtual Drummer, 
Marshall, Ampeg και πολλά άλλα. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας Studio για δυνατή, καθαρή ακρό-
αση. > Τροφοδοσία από USB για να μειώσετε τα πολλά καλώδια. > 48V phantom power για πυκνωτικά 
μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατα-
σκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > 1-in/1-out MIDI. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε 
USB-A. > Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 5VDC. > Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC > Διαθέσιμη θύρα 
USB 2.0 (ή υψηλότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. 
> (Η / Υ) Windows 10 έκδοση 64-bit, (macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδί-
κτυο για λήψη λογισμικού. iPad & iPhone > iPadOS / iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.  

€  307UAD Volt 476
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Επιτραπέζιο audio interface USB 2.0 4-in/4-out, ενσωματω-
μένο Vintage Mic Preamp και τροφοδοσία bus power για Mac, PC, iPad και iPhone. Το Volt 4 είναι η 
τέλεια κάρτα ήχου για δημιουργικούς μουσικούς που θέλουν να ηχογραφούν εύκολα τα τραγούδια 
τους με επαγγελματικό ήχο στούντιο. Συνδέστε απευθείας στο Mac, τον υπολογιστή, το iPad ή το 
iPhone σας και το Volt είναι έτοιμο να αποτυπώσει την έμπνευσή σας με επαγγελματικό ήχο, χάρη 
της Universal Audio. 
Easy In, Easy Out
Το Volt 4 σάς παρέχει απλές συνδέσεις ήχου 4-in/4-out. Απλώς συνδέστε τα μικρόφωνα και τις κι-

θάρες σας στους προενισχυτές του μπροστινού panel και χρησιμοποιήστε τις εισόδους γραμμής για 
synth και drum machines. Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία ή τα ακουστικά σας για να παρακολου-

θείτε τον ήχο σας χωρίς καθυστέρηση. Με το Volt, θα δημιουργείτε σαν επαγγελματίας, γρήγορα.
Βασικά χαρακτηριστικά 
> Επιτραπέζιο audio interface USB 4 in/4-out με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, 

PC, iPad και iPhone. > Λειτουργία Vintage Mic Preamp για ηχογράφηση της φωνής ή της κιθάρας σας 
με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός εμβληματικού προενισχυτή λυχνίας UA. > Η εκτεταμένη δωρεάν δοκι-
μή 30 ημερών στο UAD Spark προσφέρει μια ολοένα διευρυνόμενη βιβλιοθήκη με πρόσθετα και όργανα 
παγκόσμιας κλάσης σε χαμηλή μηνιαία τιμή. > Ενισχυτής ακουστικών ποιότητας στούντιο για δυνατή, 
καθαρή παρακολούθηση. > Τροφοδοσία μέσω USB. > 48V phantom power για πυκνωτικά μικρόφωνα
> Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή κατασκευή κατασκευασμένη 

για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > Συνδέσεις MIDI 1-in/1-out. > Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C σε 
USB-A. 
Λογισμικό που περιλαμβάνεται: > Ableton-Ableton Live Lite. > Softube-Marshall Plexi Classic Amp,  > 

Time & Tone Bundle, > Celemony-Melodyne Essential. > Relab-LX480 Essentials. > Alliance-Ampeg 
SVT-VR Classic, Brainworx bx_tuner, Brainworx bx_masterdesk Classic. > UJAM-Virtual Drummer DEEP, 
Virtual Bassist DANDY. > Spitfire-LABS. 
> Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC: > Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή νεότερη). > Καλώδιο USB 

(περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD ή Apple Silicon. > (PC) Windows 10 έκδοση 64-bit. > 
(macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση. > Σύνδεση στο Διαδίκτυο για λήψεις λογισμικού. > iPad & 
iPhone iPadOS / iOS 14 ή νεότερη έκδοση. 

€  208UAD Volt 4

Επιτραπέζιο audio interface USB 2.0 4-in/4-out με επαγγελ-
ματική μετατροπή ήχου, ενσωματωμένο Vintage Mic Preamp και 76 Compressor για Mac, PC, 
iPad και iPhone. Το Volt 476P είναι η τέλεια διεπαφή ήχου για δημιουργικούς μουσικούς που 
θέλουν να ηχογραφούν εύκολα τα τραγούδια τους με θρυλικό ήχο στούντιο. Συνδέστε απευ-
θείας στο Mac, τον υπολογιστή, το iPad ή το iPhone σας και το Volt είναι έτοιμο να αποτυπώσει 
την έμπνευσή σας με επαγγελματικό ήχο, χάρη της Universal Audio. Το Volt 476P σάς προσφέ-
ρει απλές 4 αναλογικές εισόδους προενισχυτή/4-έξοδος ήχου. Απλώς συνδέστε τα μικρόφωνα, 
τις κιθάρες ή τα synth στον μπροστινό πίνακα. Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία ή τα ακουστικά 
σας για να παρακολουθείτε τον ήχο σας χωρίς καθυστέρηση. Με το Volt, θα δημιουργείτε σαν 
επαγγελματίας, γρήγορα. 
Βασικά χαρακτηριστικά

> Επιτραπέζιο audio interface USB 4-in/4-out με κορυφαία μετατροπή ήχου 24-bit/192 kHz για Mac, 
PC, iPad και iPhone. > Λειτουργία Vintage Mic Preamp για ηχογράφηση της φωνής ή της κιθάρας σας 
με τον πλούσιο, πλήρη ήχο ενός εμβληματικού προενισχυτή UA tube. > Ο κομπρέσσορας προσθέτει 
ευκρίνεια και διάτρηση σε φωνητικά, όργανα και άλλες πηγές με αναλογικό κύκλωμα που βασίζεται στο 
διάσημο 1176 της UA. > Η δωρεάν δοκιμή 30 ημερών στο UAD Spark προσφέρει μια συνεχώς διευ-
ρυνόμενη βιβλιοθήκη με πρόσθετα και όργανα παγκόσμιας κλάσης σε χαμηλή μηνιαία τιμή. > Διπλοί 
ενισχυτές ακουστικών ποιότητας στούντιο για δυνατή, καθαρή παρακολούθηση. > 48V phantom power 
για πυκνωτικά μικρόφωνα. > Direct Monitoring για εγγραφή χωρίς καθυστέρηση. > Κομψή, στιβαρή 
κατασκευή κατασκευασμένη για να αντέχει σε χρόνια χρήσης. > Συνδέσεις MIDI 1-in/1-out. > Περιλαμ-
βάνεται καλώδιο USB-C σε USB-A. 
Λογισμικό που περιλαμβάνεται: Ableton-Ableton Live Lite, Softube-Marshall Plexi Classic Amp, Time 

& Tone Bundle, Celemony-Melodyne Essential, Relab-LX480 Essentials, Plugin Alliance-Ampeg SVT-VR 
Classic, Brainworx bx_tuner, Brainworx bx_masterdesk Classic, UJAM-Virtual Drummer DEEP, Virtual 
Bassist DANDY, Spitfire-LABS. 
Απαιτήσεις συστήματος: Mac & PC
> Διαθέσιμη θύρα USB 2.0 (ή νεότερη). > Καλώδιο USB (περιλαμβάνεται). > Επεξεργαστής Intel, AMD 

ή Apple Silicon. > (PC) Windows 10 έκδοση 64-bit. > macOS) 10.14 Mojave ή νεότερη έκδοση > Σύν-
δεση στο Διαδίκτυο για λήψεις λογισμικού. > iPad & iPhone: iPadOS / iOS 14 ή νεότερη έκδοση. 

€  378UAD Volt 476P
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4κάναλος προενισχυτής μικροφώνων και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων 
με A/D μετατροπέα και Compressor. Μοναδικά σχεδιασμένος, συνδυάζει το ζεστό ήχο της λάμπας με 

τη γρήγορη απόκριση των τρανζίστορ. Η ύπαρξη επιλογέα συνεχόμενης ρύθμισης ανάμεσα 
σε λάμπα και τρανζίστορ, καθώς και η διπλή ρύθμιση στάθμης (Gain, Output), δίνουν στο  
4-710d, σχεδόν άπειρους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων.
Χαρακτηριστικά: > Διπλό κύκλωμα λειτουργίας : λάμπας (310 volt Class-A Tube) και τραν-

ζίστορ (Transimpedance Solid State), > Ρυθμιστικό συνεχούς μίξης του κυκλώματος λά-
μπας και του κυκλώματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης , > Ανεξάρτητη ρύθμιση 

Gain και Output για περισσότερα ηχοχρώματα (καθαρό ή περισσότερο παραμορφωμένο ήχο), > 4 ει-
σόδους  XLR Mic/Line και 4 εξόδους XLR Line στο πίσω μέρος, > 4 εισόδους Ultra Hi-Z  Jack (Discrete 
JFET DI με 2.2M ohm) για ηλεκτρικά όργανα, στο εμπρός μέρος, > 4 επιπλέον εισόδους balanced Jack 
που οδηγούνται στις ψηφιακές εξόδους 5-8, > +48V Phantom, > 8 ψηφιακές εξόδους (D-25 AES/EBU 
και ADAT, > Word Clock In/Out, > 8 κανάλια A/D μετατροπέα μέχρι 24-bit/192kHz, > Compressor (τύ-
που 1176), > Γενικό Limiter, > 4 balanced Send/Return (half normalled), > Φίλτρο Low Cut (75Hz), > 
Αντιστροφή φάσης, > 2U, 19’’  Rack mount, > Ενδεικτικά φωτιζόμενα όργανα στάθμης, > Απόκριση 
συχνότητας 20Hz έως 100kHz +/- 0.2 dBu, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (Made in the USA).

€  2.1614-710d

High-End  Studio Hardware

Μονοφωνικός προενισχυτής μικροφώνων και ηλεκτρικών μουσικών 
οργάνων. Μοναδικά σχεδιασμένος, συνδυάζει το ζεστό ήχο της λάμπας με τη γρήγορη απόκριση των 
τρανζίστορ. Η ύπαρξη επιλογέα συνεχόμενης ρύθμισης ανάμεσα σε λάμπα και τρανζίστορ, καθώς και 
η διπλή ρύθμιση στάθμης (Gain, Output), δίνουν στο  710 Twin-Finity, σχεδόν άπειρους συνδυασμούς 
ηχοχρωμάτων.
Χαρακτηριστικά: > Διπλό κύκλωμα λειτουργίας : λάμπας (310 volt Class-A Tube) και τρανζίστορ 

(Transimpedance Solid State), > Ρυθμιστικό συνεχούς μίξης του κυκλώματος λάμπας και του κυκλώ-
ματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης , > Ανεξάρτητη ρύθμιση Gain και Output για περισσό-
τερα ηχοχρώματα (καθαρό ή περισσότερο παραμορφωμένο ήχο), > Είσοδος  XLR Mic, XLR Line και 
έξοδος XLR Line στο πίσω μέρος, > Είσοδος  Ultra Hi-Z  Jack (Discrete JFET DI με 2.2M ohm) για ηλε-
κτρικά όργανα, στο εμπρός μέρος, > +48V Phantom, > Φίλτρο Low Cut (75Hz), > Αντιστροφή φάσης, 
> 19’’  Rack Kit (δέχεται 2 μονάδες), > Ενδεικτικό φωτιζόμενο όργανο στάθμης, > Απόκριση συχνότη-
τας 20Hz έως 100kHz +/- 0.2 dBu, > Μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά, > Εσωτερικό τροφοδοτικό 
(Universal), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (Made in the USA).

€  831710 Twin Finity

 To 6176 είναι ένας συνδυασμός του Μ610 και του 1176LN. Λαμπάτος προενι-
σχυτής μικροφώνων και οργάνων βασισμένος στη θρυλική modular κονσόλα 610 της Universal 
Audio. Rack 2U, διαθέτει μεταβλητή στάθμη εισόδου / εξόδου, εισόδους Mic, balanced line και 
Hi-Z (για όργανα), πολλαπλές ρυθμίσεις impedance, εντελώς αθόρυβη λειτουργία, κλασσικό EQ, 
κλασσικό 1176LN compression. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν stereo με την προσθήκη μίας 
δεύτερης  συσκευής και του προσαρμογέα 1176-SA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα 

προενίσχυσης και το τμήμα του compressor είτε αυτόνομα (split), είτε στη σειρά (join).

€  2.4106176
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High-End Κάρτες Ήχου

High end PCI audio interface 24bit/192kHz με κορυφαία ποιότητα ήχου 
ιδανική για ηχογράφηση και αναπαραγωγή αυξημένων απαιτήσεων, post-production, broadcasting και 
εφαρμογές audio μετρήσεων. Το μοντέλο Α παρέχει 4 αναλογικές εισόδους και 4 εξόδους balanced και 
unbalanced (+4 & -10) σε μορφή XLR, ψηφιακή είσοδο και έξοδο AES/EBU και S/PDIF σε μορφή XLR 
(και με sample rate conversion στην ψηφιακή είσοδο). Non-audio ψηφιακή I/O υποστήριξη για Dolby 
Digital και HDCD, ψηφιακός μίκτης 32 καναλιών με 16 sub-outputs, πολλαπλοί αλγόριθμοι dither για 
κάθε κανάλι, Clock Sync Word, 256 Word, 13.5MHz ή 27MHz, SMPTE time code reader και generator με 

μετατροπή MTC, Composite video genlock, low jitter tunable sample clock generator, υποστήριξη πολλαπλών 
καρτών, 2 LStream ports για αύξηση των εισόδων & εξόδων σε 16 μέσω ψηφιακών πρωτοκόλλων TDIF, 
ADAT & AES/EBU, zero-wait state DMA μηχανή η οποία βοηθάει τη CPU να μην φορτώνεται.Οδηγοί για όλα 
τα λειτουργικά σε PC & ASIO 2.0 για Mac, ενώ δίνονται μαζί και σετ καλωδίων audio balanced & BNC Word 
Clock.

€ 770Lynx TWO Model A

High end PCI audio interface 24bit/192kHz με κορυφαία ποιότητα ήχου 
ιδανική για ηχογράφηση και αναπαραγωγή αυξημένων απαιτήσεων, post-production, broadcasting και 

εφαρμογές audio μετρήσεων. H Lynx Two παρέχει 2 αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced και 
unbalanced (+4 & -10) σε μορφή XLR, ψηφιακή είσοδο και έξοδο AES/EBU και S/PDIF σε μορφή XLR 

(και με sample rate conversion στην ψηφιακή είσοδο).  Ψηφιακός μίκτης 32 καναλιών με 16 sub-
outputs, πολλαπλοί αλγόριθμοι dither για κάθε κανάλι, Clock Sync Word, Ι/Ο 2 LStream ports για να δεχθεί 
επιπρόσθετα περιφερειακά για αύξηση των εισόδων & εξόδων σε 16 μέσω ψηφιακών πρωτοκόλλων TDIF, 
ADAT & AES/EBU, zero-wait state DMA μηχανή η οποία βοηθάει τη CPU να μην φορτώνεται.Διαθέτει οδηγούς 
για όλα τα λειτουργικά συστήματα σε PC και ASIO 2.0 για Mac, ενώ δίνονται μαζί και σετ καλωδίων audio 
balanced, και BNC για Word Clock.

€ 545Lynx L22

Ίδια χαρακτηριστικά με το μοντέλο A με τη διαφορά ότι το μοντέλο C έχει 6 
αναλογικές εισόδους και 2 εξόδους.

€ 840Lynx TWO Model C

Περιφερειακό για τις κάρτες Lynx Two και L22 το οποίο προσθέτει στις 
κάρτες 16 κανάλια μέσω πρωτοκόλλου ADAT καθώς και ADAT Sync υποδοχή για συγχρονι-
σμό. Δυνατότητα εγγραφής 16 καναλιών στα 48kHz, 8 καναλιών στα 96kHz. Συνδέεται με τις 
Lynx Two και L22 εσωτερικά και δεν απαιτεί PCI slot.

€ 195Lynx LS-ADAT

Περιφερειακό για τις κάρτες Lynx Two και L22 το οποίο προσθέτει στις 
κάρτες 4 ψηφιακές εισόδους και εξόδους σε μορφή AES/EBU ή S/PDIF. Διαθέτει 3:1 sample 
rate converter σε κάθε είσοδο.

€ 370Lynx LS-AES
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Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών σε πρωτόκολλο AES/EBU. 
Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. 
Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac 
(CoreAudio).

€ 580Lynx AES16

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (PCI express) σε πρωτό-
κολλο AES/EBU. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή 
dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, 

GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 580Lynx AES16e

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών σε πρωτόκολλο AES/EBU, με 
ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. Μήκος λέξης 24bit και συχνότητες δειγματοληψί-
ας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού latency για PC (ASIO2, 
WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 630Lynx AES16 SRC

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (PCI express) σε πρωτό-
κολλο AES/EBU, με ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. Μήκος λέξης 24bit και συ-
χνότητες δειγματοληψίας έως 192kHz σε single ή dual wire mode. Διαθέτει οδηγούς χαμηλού 

latency για PC (ASIO2, WDM, Direct Sound, MME, GSIF)&Mac (CoreAudio).

€ 630Lynx AES16e SRC

Η E44, είναι μια PCIe κάρτα ήχου, που διαθέτει 4 εισόδους / εξόδους 
(analog / digital). Περιλαμβάνει εξαιρετικής ποιότητας μετατροπείς A/D D/A και ιδιαίτερα προσεγμένα υλι-
κά κατασκευής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της E44: > Υποστηρίζει : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, > 4 
αναλογικές εισόδους/εξόδους,   > 4 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (AES3, S/PDIF),  > SynchroLock sample 
clock generator (για απόλυτο συγχρονισμό), > Δυνατότητα hardware mixing (FPGA-based), > Απόκριση 
συχνότητας: 20 - 20 kHz, ± 0.05 dB, > Dynamic Range: 117 dB, A-wtd, > Channel Crosstalk: <-128 dB,
> V2 DMA Engine, για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Trim Level στις αναλογικές εισόδους,
> Αυτόματη σίγαση εξόδου (άναμα/σβήσιμο), > Λειτουργεί σε PC & Mac (Macintosh OS X, Windows 

7/8),  > Συμβατότητα με Thunderbolt, > Περιλαμβάνει την εφαρμογή Lynx Mixer, > Σχεδιάζεται και κατα-
σκευάζεται στην Αμερική,

€ 979Lynx E44

Η E22, είναι μια PCIe κάρτα ήχου, που διαθέτει 2 εισόδους / εξόδους 
(analog / digital). Περιλαμβάνει εξαιρετικής ποιότητας μετατροπείς A/D D/A και ιδιαίτερα προσεγμένα υλι-
κά κατασκευής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της E22: > Υποστηρίζει : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, > 
2 αναλογικές εισόδους/εξόδους, > 2 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (AES3, S/PDIF), > SynchroLock sample 
clock generator (για απόλυτο συγχρονισμό), > Δυνατότητα hardware mixing (FPGA-based), > Απόκριση 
συχνότητας: 20 - 20 kHz, ± 0.05 dB, > Dynamic Range: 117 dB, A-wtd, > Channel Crosstalk: <-128 dB, 
> V2 DMA Engine, για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency), > Trim Level στις αναλογικές εισόδους, 
> Αυτόματη σίγαση εξόδου (άναμα/σβήσιμο), > Λειτουργεί σε PC & Mac (Macintosh OS X, Windows 7/8), 

> Συμβατότητα με Thunderbolt, > Περιλαμβάνει την εφαρμογή Lynx Mixer, > Σχεδιάζεται και κατασκευάζε-
ται στην Αμερική,

€ 719Lynx E22
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Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 3.657Aurora(n) 16 HD

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 4.200Aurora(n) 16 DANTE

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 4.116Aurora(n) 16 TB

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 3.696Aurora(n) 16 USB

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 5.125Aurora(n) 24 DANTE

High-End D/A και A/D Μετατροπείς



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 82

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 5.797Aurora(n) 24 HD

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 5.125Aurora(n) 24 TB

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 6.300Aurora(n) 32 DANTE

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 6.217Aurora(n) 32 HD

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 6.217Aurora(n) 32 TB
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Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 3.108Aurora(n) 8 DANTE

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. 
Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις 
διαθετουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους 
και εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης 
με πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κα-
ναλιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 2.688Aurora(n) 8 HD AD/DA Wandler

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 2.992Aurora(n) 8 TB

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διατίθεται 
σε τέσσερις εκδόσεις 8, 16, 24, και 32 καναλιών , κάθε μια σε 1U format . Ολες οι εκδόσεις διαθε-
τουν 1-in 3-out word clock νέας γενιάς τεχνολογίας Lynx SynchroLock 2™ ,8 αναλογικές εισόδους και 
εξόδους balanced καθώς και 2 εξόδους ακουστικών με αυτόνομο έλεγχο. Δυνατότητα σύνδεσης με 
πρωτόκολλα USB, Thunderbolt , Pro Tools HD και Dante.Διαθέτει ενσωματομένο εγγραφέα 32-κανα-
λιών με κάρτα microSD για άμεση εγγραφή και αναπαραγωγή .Η σχεδίαση καθώς και η κατασκευή 
γίνετε εξολοκλήρου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων πολιτειών και είναι πλήρως συμβατή με Windows 
και OSX .

€ 2.688Aurora(n) 8 USB
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Το Hilo είναι κορυφαίο στην κατηγορία του καθώς στην πραγματικότητα είναι 
ένα μοναδικό προϊόν που ανατρέπει τρία βασικότατα χαρακτηριστικά: 1. Είναι μετατροπέας αναλογι-

κού σε ψηφιακό καθώς και παράλληλα…2. …μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό. Οι περισσότερες 
εταιρείες έχουν δύο διαφορετικά μοντέλα για κάτι τέτοιο. 3. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ενισχυτή 
ακουστικών. Το τμήμα ακουστικών έχει τον δικό του μετατροπέα D/A. Αυτό παρέχει δύο βασικά 
πλεονεκτήματα. Πρώτον, επιτρέπει στο Hilo να προσφέρει έξοδο ακουστικών εξαιρετικής ευκρίνειας. 
Δεύτερον, λόγω του εσωτερικού 32-κάναλου μίκτη του Hilo, κάθε ζεύγος εισόδου μπορεί να διοχε-

τευθεί στην έξοδο στερεοφωνικών ακουστικών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να στείλουμε στην έξοδο 
των ακουστικών μία μίξη που είναι διαφορετική από αυτήν που στέλνουμε στην έξοδο stereo και στην 
έξοδο monitor. Το Hilo είναι συσκευή 3-σε-1: Μετατροπέας AD, μετατροπέας DA και μετατροπέας και 
ακουστικών με τον δικό του D / A μετατροπέα. Διαθέτει τρία μοναδικά ζέυγη από αναλογικές εξόδους: 
κύρια αναλογική έξοδο, έξοδο monitor (με ρυθμιζόμενη στάθμη) και έξοδο ακουστικών (με ρυθμιζόμενη 
στάθμη). Το ευέλικτο ψηφιακό τμήμα I / O προσφέρει επιλογή μεταξύ πρωτόκολλών AES / EBU, SPDIF 
(coaxial ή Toslink optical), ή ADAT. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του αναλογικού σταδίου και της τοπο-
λογίας των μετατροπέων επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και παραμόρφωσης. Οθόνη αφής 
LCD 480 x 272 pixel. Εσωτερικός 32-κάναλος μίκτης με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω FPGA. Συνολικά 
12 εισόδους, 16 εξόδους συν 32 κανάλια μέσω LSlot. Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο 230 V ή από πηγή 
12V DC. Αναβαθμίσιμο λογισμικό με ρυθμίσεις μετρήσεων, διαγνωστικών και εξατομικεύσεων κ.α. που 
κάνει χρήση της οθόνης αφής LCD. 

€ 3.184Hilo Dante

Το Hilo είναι κορυφαίο στην κατηγορία του καθώς στην πραγματικότητα είναι 
ένα μοναδικό προϊόν που ανατρέπει τρία βασικότατα χαρακτηριστικά: 1. Είναι μετατροπέας αναλογι-

κού σε ψηφιακό καθώς και παράλληλα…2. …μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό. Οι περισσότερες 
εταιρείες έχουν δύο διαφορετικά μοντέλα για κάτι τέτοιο. 3. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ενισχυτή 
ακουστικών. Το τμήμα ακουστικών έχει τον δικό του μετατροπέα D/A. Αυτό παρέχει δύο βασικά 
πλεονεκτήματα. Πρώτον, επιτρέπει στο Hilo να προσφέρει έξοδο ακουστικών εξαιρετικής ευκρίνειας. 
Δεύτερον, λόγω του εσωτερικού 32-κάναλου μίκτη του Hilo, κάθε ζεύγος εισόδου μπορεί να διοχε-

τευθεί στην έξοδο στερεοφωνικών ακουστικών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να στείλουμε στην έξοδο 
των ακουστικών μία μίξη που είναι διαφορετική από αυτήν που στέλνουμε στην έξοδο stereo και στην 
έξοδο monitor. Το Hilo είναι συσκευή 3-σε-1: Μετατροπέας AD, μετατροπέας DA και μετατροπέας και 
ακουστικών με τον δικό του D / A μετατροπέα. Διαθέτει τρία μοναδικά ζέυγη από αναλογικές εξόδους: 
κύρια αναλογική έξοδο, έξοδο monitor (με ρυθμιζόμενη στάθμη) και έξοδο ακουστικών (με ρυθμιζόμενη 
στάθμη). Το ευέλικτο ψηφιακό τμήμα I / O προσφέρει επιλογή μεταξύ πρωτόκολλών AES / EBU, SPDIF 
(coaxial ή Toslink optical), ή ADAT. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του αναλογικού σταδίου και της τοπο-
λογίας των μετατροπέων επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και παραμόρφωσης. Οθόνη αφής 
LCD 480 x 272 pixel. Εσωτερικός 32-κάναλος μίκτης με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω FPGA. Συνολικά 
12 εισόδους, 16 εξόδους συν 32 κανάλια μέσω LSlot. Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο 230 V ή από πηγή 
12V DC. Αναβαθμίσιμο λογισμικό με ρυθμίσεις μετρήσεων, διαγνωστικών και εξατομικεύσεων κ.α. που 
κάνει χρήση της οθόνης αφής LCD. 

€ 3.184Hilo Thunderbolt

Το Hilo είναι κορυφαίο στην κατηγορία του καθώς στην πραγματικότητα είναι 
ένα μοναδικό προϊόν που ανατρέπει τρία βασικότατα χαρακτηριστικά: 1. Είναι μετατροπέας αναλογι-

κού σε ψηφιακό καθώς και παράλληλα…2. …μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό. Οι περισσότερες 
εταιρείες έχουν δύο διαφορετικά μοντέλα για κάτι τέτοιο. 3. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ενισχυτή 
ακουστικών. Το τμήμα ακουστικών έχει τον δικό του μετατροπέα D/A. Αυτό παρέχει δύο βασικά 
πλεονεκτήματα. Πρώτον, επιτρέπει στο Hilo να προσφέρει έξοδο ακουστικών εξαιρετικής ευκρίνειας. 
Δεύτερον, λόγω του εσωτερικού 32-κάναλου μίκτη του Hilo, κάθε ζεύγος εισόδου μπορεί να διοχε-

τευθεί στην έξοδο στερεοφωνικών ακουστικών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να στείλουμε στην έξοδο 
των ακουστικών μία μίξη που είναι διαφορετική από αυτήν που στέλνουμε στην έξοδο stereo και στην 
έξοδο monitor. Το Hilo είναι συσκευή 3-σε-1: Μετατροπέας AD, μετατροπέας DA και μετατροπέας και 
ακουστικών με τον δικό του D / A μετατροπέα. Διαθέτει τρία μοναδικά ζέυγη από αναλογικές εξόδους: 
κύρια αναλογική έξοδο, έξοδο monitor (με ρυθμιζόμενη στάθμη) και έξοδο ακουστικών (με ρυθμιζόμενη 
στάθμη). Το ευέλικτο ψηφιακό τμήμα I / O προσφέρει επιλογή μεταξύ πρωτόκολλών AES / EBU, SPDIF 
(coaxial ή Toslink optical), ή ADAT. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του αναλογικού σταδίου και της τοπο-
λογίας των μετατροπέων επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και παραμόρφωσης. Οθόνη αφής 
LCD 480 x 272 pixel. Εσωτερικός 32-κάναλος μίκτης με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω FPGA. Συνολικά 
12 εισόδους, 16 εξόδους συν 32 κανάλια μέσω LSlot. Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο 230 V ή από πηγή 
12V DC. Αναβαθμίσιμο λογισμικό με ρυθμίσεις μετρήσεων, διαγνωστικών και εξατομικεύσεων κ.α. που 
κάνει χρήση της οθόνης αφής LCD. 

€ 2.543Hilo USB
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Κάρτα επέκτασης ADAT για τα Aurora 16/Aurora 8. Διαθέτει : 2 ADAT 
lightpipe, 16 κανάλια I/O στα 48 kHz, 8 κανάλια I/O στα 96 kHz (τεχνολογία S/MUX), 4 κανάλια I/O 
στα 192 kHz (τεχνολογία S/MUX).

€ 210LT-ADAT

Interface σύνδεσης Lynx Two με Aurora
€ 50Lynx TWO / Aurora

Κάρτα επέκτασης USB 2 για τα Aurora 16/Aurora 8. Διαθέτει : 
16 κανάλια I/O στα 96 kHz (Aurora 16), 8 κανάλια I/O στα 192 kHz (Aurora 8).

€ 362LT-USB

Κάρτα επέκτασης για τα Hilo/Aurora 16/Aurora 8. Επιτρέπει σύνδεση με υπολο-
γιστή που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt.

€ 585LT-TB

Κάρτα επέκτασης των Lynx Aurora 8 και Aurora 16 για σύνδεση με υπολο-
γιστή. Διαθέτει : 2 θύρες FireWire 400 (IEEE-1394a), 32 κανάλια I/O στα 96 kHz, 16 κανάλια I/O στα 
192 kHz, υποστηρίζει ASIO και WDM στα Windows και CoreAudio στα Mac OSX.

€ 450LT-FW

Η μονάδα LM-A24 επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Aurora(n) 
παρέχοντας δύο εισόδους γραμμής και τέσσερις εξόδους ακρόασης με υποδοχές TRS. Οι έξοδοι ενσω-
ματώνουν ακριβή έλεγχο στάθμης, καθιστώντας τις ιδανικές για την οδήγηση ηχείων μόνιτορ ή τη δια-
σύνδεση με άλλες συσκευές στούντιο. Η μονάδα ενσωματώνεται εύκολα με άλλα κανάλια I/O, καθώς η 
διαφανής απόδοσή της ταιριάζει με προηγούμενες μονάδες σε επίπεδο γραμμής Aurora(n).

€ 750LM-A24

Η μονάδα LM-A4 επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Aurora(n). Το 
LM-A4 είναι μια μονάδα μόνο εξόδου, η οποία είναι μια επιλογή χαμηλότερου κόστους για εφαρμογές 
που δεν απαιτούν πρόσθετες εισόδους. 

€ 575LM-A4

Κάρτα επέκτασης για Aurora 8, Aurora 16, για σύνδεση με ProTools HD.
€ 362LT-HD
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Καλώδια Lynx

Καλώδιο AES/EBU HD26 σε D25 standard Yamaha. €  60CBL-AES1605

Καλώδιο AES/EBU D25 σε 8 XLR (4 inputs & 4 outputs) & Word Clock I/O (BNC). €  65CBL-AES1604

RCA (SPDIF) σε XLR Male (AES). €  20Adaptor

Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση 2 καρτών μεταξύ τους. €  20CBL-ICC

Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση κάρτας Lynx με κάρτα video. €  25CBL-UCC

Καλώδιο ψηφιακό από D25 (Yamaha) σε 4XLR Male και 4XLR Female. €  95CBL-DIGY85

Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Female. €  85CBL-AIN85

Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Male. €  85CBL-AOUT85

Καλώδιο E22 / Lynx L22 Audio. €  48CBL-L22Audio

Καλώδιο E22 / Lynx L22 Sync. €  41CBL-L22Sync

Καλώδιο E44 / LynxTWO-A Audio. €  59CBL-L2AudioA

Καλώδιο Lynx E44 Sync. €  55CBL-ESync
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Νέο επαναστατικό σύστημα πολυεφφέ και ηχογράφηση 
για κιθαρίστες που σχεδιάστηκε ειδικά για να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κιθαρίστες στο studio και στη σκηνή. Συνδυάζοντας λογισμικό Pro Tools 
με ένα interface υψηλής ανάλυσης ενισχυμένο από το ενσωματωμένο DSP, το Eleven 
Rack φέρνει την επαγγελματική ηχογράφηση στα χέρια κάθε κιθαρίστα, παρέχοντας 
ρεαλιστικότατες εξομοιώσεις από ενισχυτές κιθάρας και καμπίνες, καθώς και εκπληκτι-
κά εφφέ. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει εξομοιώσεις ενισχυτών βασισμένες σε διάφορα 
μοντέλα από ενισχυτές Fender, VOX, Marshall, Soldano και Mesa Boogie, εξομοιώσεις 
από καμπίνες βασισμένες σε καμπίνες Fender, VOX και Marshall, εξομοιώσεις μικρο-
φώνων βασισμένα σε μικρόφωνα Shure, Sennheiser, Neumann, AKG και Royer και μία 
μεγάλη ποικιλία από εφφέ reverb, distortion, tape echo, phaser, flanger, chorus, roto 
speaker, delay, overdrive, volume pedal, γραφικό EQ, wah wah και πολλά άλλα. Στο 
Studio το Eleven Rack συνδυάζεται με τα Pro Tools 11 και με το σχεδόν μηδενικό του 
latency, παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης ηχογράφησης δύο σημάτων (χωρίς εφφέ 
και με εφφέ), καθώς και ενσωμάτωσης των εφφέ της συσκευής στα audio κανάλια που 
ηχογραφείτε στα Pro Tools, επιτρέποντας σας έτσι να ανακαλέσετε αυτόματα αυτές τις 
ρυθμίσεις σε κάποιο άλλο σύστημα Pro Tools με το Eleven Rack. Στη σκηνή, το Eleven 
Rack μετατρέπεται σε μία αυτόνομη και πανίσχυρη συσκευή επεξεργασίας σήματος, 
πολυεφφέ και εξομείωσης ενισχυτών και καμπινών. Το eleven Rack διαθέτει είσοδο 
κιθάρας με τη μοναδική τεχνολογία True-Z για εξομείωση του κυκλώματος των παλιών 
κλασσικών ενισχυτών, stereo είσοδο line με βύσματα 1/4, stereo έξοδο balanced με 
XLR και unbalanced με βύσματα 1/4, είσοδο μικροφώνου XLR με  Phantom Power 48V 
και διακόπτη Pad, ψηφιακές εισόδους και εξόδους AES/EBU και S/PDIF, έξοδο ακου-

στικών με βύσμα 1/4, ενσωματωμένο κουρδιστήρι καθώς και MIDI είσοδο και έξοδο. Υποστηρίζει μέχρι 
8 κανάλια ταυτόχρονης ηχογράφησης έως 24bit / 96kHz, ενώ μπορεί να ελεγχθεί από εξωτερικούς MIDI 
ελεγκτές και πεντάλ expression. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ετήσια συνδρομή για τα Pro Tools 12. Είναι 
συμβατό με PC & Mac.

€  584Eleven Rack + ProTools Annual

Μόνιμη άδεια Pro Tools 12 με έναν χρόνο updade και 
support. Τώρα το Pro Tools 12 είναι εδώ με το Avid Cloud Collaboration και το Avid Marketplace και μπο-
ρείτε να το αποκτήσετε με τον τρόπο που σας βολεύει, με μόνιμη άδεια, με ετήσια συνδρομή ή ακόμη και 
δωρεάν με την έκδοση Pro Tools First. Με το Pro Tools 12 σας παρέχονται ότι χρειάζεται ένας μουσικός για 
να συνθέσει, μέσα από μια τεράστια γκάμα από software instruments ή ένας ηχολήπτης για να πετύχει τις 
ποιο πολύπλοκες και τεράστιες μίξεις για μουσική ή ακόμα και για βίντεο, μια και με την νέα μηχανή βίντεο 
της Avid, μπορεί να παίξει και να κάνει edit βίντεο κατευθείαν μέσα από το Pro Tools 12.  
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή μια και με τo Pro Tools 12 μπορείτε να κάνετε ολόκληρο τον κόσμο, το προσω-

πικό σας στούντιο με το Avid Cloud Collaboration που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες των Pro Tools 
12 να συνδεθούν μεταξύ τους μέσα από το Pro Tools, ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο για συνεργασία σε 
όλο τον κόσμο με μουσικούς, συνθέτες, ηχολήπτες, παραγωγούς σαν να είστε μαζί σε ένα στούντιο.  
Με το επερχόμενο Avid Market Place, το οποίο είναι μια διαδικτυακή κοινότητα από επαγγελματίες των 

media, θα μπορείτε να κατοχυρώσετε, να προωθήσετε, να αναδείξετε και να πουλήσετε την δουλειά σας σε 
όλο τον κόσμο, έχοντας εσείς τον έλεγχο. Μαζί με το Pro Tools 12 περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 
Virtual instruments: > Boom—drum machine and sequencer > DB-33—tonewheel organ with rotating 

speaker > Mini Grand—acoustic grand piano > Structure Free—sample player > Vacuum—monophonic 
tube synth > Xpand!2—synth and sample workstation. Πάνω από 60 plug-ins, συμπεριλαμβανομένων των: 
> AIR effects—high-quality reverb, delay, flange, and other effects > Avid Channel Strip—System 5 EQ 

and compression modeler > BF 76—1176 compressor emulation > D-Verb™—professional-grade reverb 
and ambience processing > Eleven® Lite—guitar amp and effects emulator > EQ III and Dynamics III—
high-quality EQ and compressors/limiters > Maxim™—peak limiter and mastering. 

€  555Pro Tools 12 + Standard Support
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Πληκτρολόγιο για υπολογιστές Apple ειδικά σχεδιασμένο 
για άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες των Pro Tools απευθείας από τα πλήκτρα του.

€  85Pro Tools Custom Keyboard Mac

Αδιάβροχη τσάντα μεταφοράς για το interface 003 Rack της Digidesign. Δι-
αθέτει σκληρό πάτο για μεγαλύτερη προστασία και επιπλέον θήκες για αξεσουάρ όπως μικρόφωνα, καλώδια 
κ.τ.λ.

€  79DigiPak

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools LE, στη νέα 
έκδοση Pro Tools 12.

€  158Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools LE

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools express, στη 
νέα έκδοση Pro Tools 12.

€  158Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools expess

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools M Powered 
στη νέα έκδοση Pro Tools 12.

€  158Pro Tools 12 Crossgrade from Pro Tools M Powered

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools 9 και άνω, 
στη νέα έκδοση Pro Tools 12.

€  250Pro Tools 12 Upgrade

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools 10, στη νέα 
έκδοση Pro Tools 11.

€  158Pro Tools 11 Update from Pro Tools 10

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools LE Student/
Teacher 11, στη νέα έκδοση Pro Tools 12.

€  79Pro Tools 11 Crossgrade από LE Student

Αναβάθμιση της έκδοσης Pro Tools MP Student/
Teacher 11, στη νέα έκδοση Pro Tools 12.

€  79Pro Tools 11 Crossgrade από MP Student

Εκπαιδευτική έκδοση Pro Tools 12. €  279Pro Tools 12 Student

Η πλήρης έκδοση των Pro Tools 12 που ισχύει 
για 1 χρόνο.

€  279Pro Tools 12 Annual Subscription

Συλλογή από 5 virtual instruments για τα Pro Tools LE. 
Ένα πακέτο που αποτελείται από όλα τα εικονικά όργανα που έχει κυκλοφορήσει η Digidesign για τα  Pro 
Tools LE. Περίπου 55Gb (33Gb συμπιεσμένα) από δείγματα, loops και γεννήτριες ήχων ικανά να καλύψουν 
κάθε μουσική ανάγκη και στυλ μουσικής. Πιο συγκεκριμένα τα εικονικά όργανα που περιλαμβάνονται στο 
πακέτο είναι τα : Structure (επαγγελματικό sampler το οποίο περιέχει 17,5Gb από audio δείγματα), Strike 
(εκπληκτικός εικονικός drummer με 30Gb ενσωματωμένο υλικό από δείγματα τυμπάνων και κρουστών που 
καλύπτουν όλα τα στυλ μουσικής και δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον δειγμάτων), Velvet (με 4Gb από 
ήχους vintage ηλεκτρικών πιάνων), Transfuser (realtime loop, phrase και groove creator με πάνω από 4Gb 
ήχους τυμπάνων και loops και δυνατότητα πρόσθεσης επιπλέον ήχων και loops) και Hybrid (synthesizer 
υψηλής ανάλυσης που συνδυάζει τη ζεστασιά των κλασσικών αναλογικών κυματομορφών με τον ψηφιακό 
ήχο). Όλα τα instruments είναι συμβατά με το προωτόκολλο RTAS και τρέχουν σε PC & Mac.

€  325Pro Tools Instrument Expansion Pack
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Το S3 (μικρότερη έκδοση του γνωστού S6) είναι μια 
νέα επιφάνεια εργασίας, που συνδέεται σε υπολογιστές μέσω δικτύου και προσφέρει απόλυτο έλεγχο 
σε προγράμματα ηχογράφησης / επεξεργασίας ήχου, που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο EUCON. Το S3, 
αποτελεί την ιδανική προσθήκη σε ένα σύστημα με Pro Tools 11, αφού προσφέρει έλεγχο σε όλες τις 
παραμέτρους του προγράμματος (fader, pan, aux, plug-in). Είναι επίσης συμβατό και με όλα τα γνωστά 

προγράμματα επεξεργασίας ήχου (Logic Pro, Nuendo, Cubase). Επιπλέον, η ενσωματωμένη 
κάρτα ήχου (4 εισόδους/εξόδους), δίνει τη δυνατότητα για εύκολη εγγραφή / μίξη χωρίς 
πρόσθετο εξοπλισμό.   Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Πρωτόκολλο επικοινωνίας EUCON, > 
Ενσωματωμένη κάρτα ήχου με πρωτόκολλο ABV (ethernet), > 2 εισόδους XLR mic/line, 
> 2 εισόδους TRS line, 2 εξόδους XLR line, 2 εξόδους TRS line, > Έξοδος ακουστικών, > 
16 κανάλια, που το κάθε ένα διαθέτει touch-sensitive, motorized fader καθώς και φωτεινή 
ένδειξη στάθμης σήματος (10-segment), > 32 touch-sensitive, περιστρεφόμενοι ελεγκτές 
για: panning, ευαισθησία, ρύθμιση plug-in, κ.α. (16 με δυνατότητα ανάθεσης), με φωτεινή 
ένδειξη ανάλογα με τη λειτουργία (3 χρώματα), > Πλήκτρα solo, mute, channel select, 

record / automation-enable σε κάθε κανάλι, > 4 πλήκτρα touch-sensitive για ανάθεση ελέγχου transport 
(συνδυάζεται με το Artist Transport), > Οθόνες 32 high-resolution OLED για εμφάνιση πληροφοριών 
(όνομα / αριθμός καναλιού, στάθμη, ρυθμίσεις κ.τ.λ.), > Λειτουργεί σε υπολογιστές Mac και PC με θύρα 
δικτύου, > Συμβατότητα με προγράμματα επεξεργασίας ήχου ή βίντεο που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 
EUCON, π.χ. Avid Pro Tools 11.2.1, Avid Pro Tools | HD 11.2.1, Avid Media Composer® 8.1, Apple Logic 
Pro X, Steinberg Cubase 7, Steinberg Nuendo 6.5, > Βάρος: 6.2 kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 71 cm x 

36.3 cm x 3.2-7.2 cm,

€  4.189Pro Tools S3

Επιταχύνετε τις εργασίες editing και mixing με δημιουρ-
γικούς νέους τρόπους. 
To Pro Tools Dock είναι η νέα επιφάνεια εργασία της Avid για Pro Tools και όχι μόνο. Είναι βασισμένο στις 

touchscreen εντολές της βραβευμένης κονσόλας ProTools S6 και στο προγραμματισμό του best seller Artist 
Control. To Pro Tools Dock έχει μια συμπαγή κατασκευή με μικρό μέγεθος αλλά με μεγάλες δυνατότητες 

που σας δίνουν έξυπνο έλεγχο στο studio. Δουλεύει μαζί με iPad και με την χρήση της οθόνης αφής 
έχετε άμεση πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις εντολές του αγαπημένου σας DAW εύκολα και γρήγορα. 
Μπορεί να συνδυαστεί με το Avid S3. 
Για ακόμη περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα σε όποιο project κι αν δουλεύετε.
Με το Pro Tools Dock μπορείτε : 
Να μιξάρετε με ταχύτητα και ακρίβεια με όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται. 
Να επεκτείνετε την δημιουργικότητά σας και την ευκολία χωρίς να δεσμεύεστε από το ποντίκι του 

υπολογιστή. 
Να δουλέψετε πιο γρήγορα με τα αγαπημένα σας εργαλεία.

Να έχετε πλήρη έλεγχο και να το προσαρμόσετε στον τρόπο που εργάζεστε. 

€  929Pro Tools Dock

USB περιφερειακό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Pro Tools. €  45Pace iLok 3

Πληκτρολόγιο για υπολογιστές PC ειδικά σχεδιασμένο 
για άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες των Pro Tools απευθείας από τα πλήκτρα του. Εκτός από USB 
σύνδεση, δίνεται και η δυνατότητα σύνδεσης του πληκτρολογίου και στη θύρα PS2 του υπολογιστή.

€  75Pro Tools Custom Keyboard Win
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Επιφάνεια εργασίας με ευαίσθητα στην πίεση ποτενσιόμετρα και κινούμενα 
faders, νέα οθόνη αφής LED υψηλής ανάλυσης 800 Χ 480 pixels πλήρως παραμετροποιήσιμη. Διαθέτει 

12 αναθέσιμα κουμπιά, 4 faders και 8 ποτενσιόμετρα κινούμενα και ευαίσθητα 
στην αφή, κουμπιά ελέγχου transport, ρόδα 
Jog / Shuttle / Zoom. Έχει οκτάπλάσια 
ανάλυση και είναι 250 πιο γρήγορη από το 
MIDI, ενώ μπορεί να ελέγξει πολλαπλές 
εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω 
Ethernet. Είναι συμβατή με τις μουσικές 
εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα EuCon, HUI, Mackie Control και 
περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη με-
ταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.

€ 1.528Artist Control

Επιφάνεια εργασίας με ευαίσθητα στην πίεση ποτενσιόμετρα και κινούμενα 
faders. Διαθέτει 8 faders και 8 ποτενσιόμετρα κινούμενα και ευαίσθητα στην αφή, καθώς και 8 οθόνες 

για μέτρηση surrounding, ονομασίες 
καναλιών και παραμέτρων. Έχει 
οκταπλάσια ανάλυση και είναι 250 
πιο γρήγορη από το MIDI, ενώ μπο-
ρεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμο-
γές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet. Μπορεί να συνδυαστεί έως με 3 ακόμα 
MC Mix ή MC Control για έλεγχο έως 36 faders ταυτόχρονα. Είναι συμβατή με 
τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie Control. 
Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. 
Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.

€ 915Artist Mix

Προηγμένη επιφάνεια εργασίας που λειτουργεί μέσω Ethernet. Διαθέτει 3 οπτι-
κά trackballs, 3 οπτικά trackwheels, 6 περιστρεφόμενα 

ποτενσιόμετρα ευαίσθητα στην αφή για ρύθμι-
ση παραμέτρων και 6 οθόνες υψηλής 

ανάλυσης OLED για απεικόνιση 
ονομασιών και αξιών. Μπορεί να 
ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και 

σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet, 
ενώ μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον 

ελεγξτές της σειράς Artist της Euphonix. 
Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές 

που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie 
Control και περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και 
ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.

€ 1.528Artist Color

Controllers

Επιφάνεια εργασίας με κουμπιά transport και ρόδα Jog. Διαθέτει μία ζυγισμέ-
νη, οπτικά κωδικοποιημένη ρόδα jog και δαχτυλίδι shuttle, 7 εργονομικά κουμπιά 
transport / navigation με ενδεικτικά LED πολλαπλών χρωματισμών, 6 προγραμμα-
τιζόμενα κουμπιά, καθώς και 16 αριθμητικά κουμπιά για περιήγηση σε time code 
ή marker. Έχει οκταπλάσια ανάλυση και είναι 250 πιο γρήγορη από το MIDI, ενώ 
μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές και σταθμούς εργασίας μέσω Ethernet. 
Μπορεί να συνδυαστεί έως με 4 συσκευές MC Mix και / ή μία συσκευή MC Control. 
Είναι συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, 
Mackie Control και περιέχει το λογισμικό Studio Monitor Express. Λεπτός σχεδι-
ασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε 

Windows7 και MacOSX.

€ 395Artist Transport
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Επαγγελματικό πρόγραμμα για δημιουργία και εκτύπωση παρτιτούρας που 
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, συνθέτες, ενορχηστρωτές και μουσικούς κάθε είδους. Δι-
αθέτει εκατοντάδες εργαλεία επεξεργασίας παρτιτούρας με πολλές καινοτομίες που το κάνουν να ξεχωρίζει, 
εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, πολλές συντομεύσεις για να κερδίζετε χρόνο, εύκολη εισαγωγή συμβόλων 
ακκόρντων και διαγράμματα ακκόρντων κιθάρας απευθείας από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ή από 
ένα MIDI keyboard ή μία MIDI κιθάρα, δυνατότητα κάθετης τακτοποίησης των σελίδων, γρήγορα φίλτρα 
για να επιλέγετε παύσεις κείμενα τεχνικής και άλλα, προγραμματισμός των δυναμικών χρησιμοποιώντας τις 

δυναμικές της ζωντανής αναπαραγωγής από μία είσοδο ή από ένα MIDI file και πολλά άλλα. 
Το Magnetic Layout αναλαμβάνει τις λεπτομέρειες της παρτιτούρας για εσάς γλυτώνοντας σας 
πολύτιμο χρόνο. Όσο γράφετε, η τεχνολογία αυτή φροντίζει ώστε όλα τα σύμβολα και οι νότες να 
έχουν τη σωστή απόσταση μεταξύ τους και να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο ή να είναι σε τέτοιο 
σημείο που να τα κάνει δυσδιάκριτα. 
Νέες δυνατότητες : > Λειτουργία 64 bit, > Νέα εμφάνιση για πιο εύκολη και γρήγορη εργασία, > 

38 GB βιβλιοθήκη με ήχους για όλα τα μουσικά όργανα, > Νέες γραμματοσειρές, > Δυνατότητα ει-
σαγωγής γραφικών, > Εξαγωγή σε αρχείο τύπου PDF, > Καλύτερη διαχείριση οθόνης, για πιο εύκολη 
εργασία σε laptop. 
Το Sibelius ενσωματώνει και μία γεννήτρια ήχου συμβατή με General MIDI και 128 ήχους, κυρίως 

για συμβατότητα με standard MIDI files. Παρέχει ακόμα έως 128 κανάλια, έτσι μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε ταυτόχρονα όσους ήχους μπορεί να αντέξει ο υπολογιστής σας. Στο πακέτο περιλαμβάνεται 
ακόμα ειδικές εκδόσεις των PhotoScore (για σάρωση και επεξεργασία παρτιτούρας) και AudioScore 

(για μετατροπή ενός CD ή ενός MP3 έτσι ώστε να εμφανιστεί σε πεντάγραμμο)   Το πρόγραμμα είναι συμ-
βατό με ReWire έτσι ώστε να μπορεί να συγχρονιστεί με sequencers όπως ProTools, Live, Cubase, Logic και 
άλλα, ενώ τρέχει σε PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

€  493Sibelius 8

Προσιτή οικονομικά έκδοση του Sibelius που περιλαμβάνει πολλά από τα 
χαρακτηριστικά της πλήρους επαγγελματικής έκδοσης και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ο σχεδια-
σμός του είναι τέτοιος που απευθύνεται κυρίως σε κιθαρίστες ή κημπορντίστες. Μπορείτε να γράψετε έως 
16 πεντάγραμμα, να εισάγετε μουσική με το εικονικό ενσωματωμένο keypad, fretboard, πληκτρολόγιο Η/Υ, 
το ποντίκι, ή ένα εξωτερικό MIDI πληκτρολόγιο ή άλλο MIDI όργανο. Διαθέτει μία γεννήτρια ήχου για πολύ 
καλά ηχητικά αποτελέσματα ή μπορεί να δεχθεί και κάποιο VST / AU εικονικό όργανο για ακόμα καλύτερο 
ήχο. Τα διάφορα στοιχεία της παρτιτούρας μετακινούνται αυτόματα στην τέλεια τους θέση, πρόσθεση 
συμβόλων ακκόρντων και διαγράμματα της ταστιέρας της κιθάρας μπορεί να επιτευχθεί απλά παίζοντας τα 
από ένα MIDI πληκτρολόγιο ή μία MIDI κιθάρα, εύκολη εισαγωγή στίχων, τίτλων καθώς και άλλων κειμέ-
νων και γραφικών, μετατροπή tab κιθάρας σε πεντάγραμμο και το αντίστροφο, υποστήριξη ReWire και 
άλλα. Σας δίνει τέλος τη δυνατότητα να πουλήσετε ή να μοιραστείτε τις παρτιρούρες σας παγκοσμίως μέσω 
της ιστοσελίδας sibeliusmusic.com. Είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και Mac (OS X 
10.4.11 και πάνω).

€  95Sibelius First

Sibelius

Έκδοση για εκπαιδευτικούς €  234Sibelius 8 Academic

Αναβάθμιση από Sibelius First, Student, G7, προς έκδοση 8 €  352Sibelius 8 Trade-Up

Έκδοση για τους χρήστες του Sibelius 7.5 και πρίν. €  79Sibelius 8 Legacy Upgrade

Αναβάθμιση από 7.5 προς έκδοση 8 μαζί με το Audio Score και 
Photo Score και NotateMe

€  359Sibelius 8 Upgrade + PS + AS
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Πρόγραμμα σάρωσης και μετατροπής παρτιτούρας. Έχει δυνατότητα να 
αναγνωρίσει μία τυπωμένη ή ακόμα και χειρόγραφη παρτιτούρα και να τη στείλει σε κάποιο MIDI πρόγραμ-
μα όπως π.χ. κάποιο sequencer ή ακόμα και να την εκτυπώσει. Μπορεί να αναγνωρίσει όχι μόνο νότες, 
αλλά και δυναμικές, στίχους, tabs κιθάρας, ακκόρντα και πολλά άλλα. Η νέα έκδοση διαθέτει βελτιωμένη 
αναγνώριση σε χειρόγραφη παρτιτούρα, ενώ με το Bad Timing Navigator σας βοηθάει που γρήγορα να 
ανακαλύψετε και να διορθώσετε λάθη στο ρυθμό. Ακόμα με τον πίνακα διαλόγου Find and Replace γίνεται 
εύκολη η διόρθωση πολλαπλών παρεμφερών λαθών με ένα απλό χειρισμό. Το Photoscore Ultimate 6 μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα για σάρωση παρτιτούρας, αναπαραγωγή, αλλαγή τόνου και εκτύπωση 
πενταγράμμου ή ακόμα και να αποθηκεύσει αρχεία audio. Το πρόγραμμα απαιτεί την ύπαρξη ενός σαρωτή 
(scanner) και είναι συμβατό με PC & Mac.

€  229PhotoScore Ultimate 8

Πρωτοποριακό πρόγραμμα μετατροπής ενός μουσικού CD ή ενός MP3 σε 
πεντάγραμμο. Χρησιμοποιώντας μία πολύ ευφυή τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει ταυτόχρονα έως 16 όρ-
γανα ή νότες σε πολλαπλά πεντάγραμμα, με έως 4 φωνές ανά πεντάγραμμο. Αμέσως μετά την μετατροπή 
της μουσικής, μπορείτε να στείλετε το αποτέλεσμα απευθείας στο Sibelius ή να το αποθηκεύσετε σε format 
MusicXML, NIFF ή MIDI file. Εναλλακτικά μπορείτε να τυπώσετε την παρτιτούρα και απευθείας μέσα από το 
Audioscore Ultimate 6. To πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρίσει στυλ μουσικής από solo και μουσική chamber 
έως jazz και pop, ένα μεγάλο εύρος μουσικής παιγμένης από μη κρουστά όργανα, όλους του τόνους από 
F0 έως C8, νότες από ακκόρντα που ακόμα και το αυτί δυσκολεύεται να ξεχωρίσει, τριπλέτες, νότες και 
παύσεις έως τριακοστά δεύτερα, αλλαγές στον τόνο και την ένταση με ανάλυση έως 0.01 δευτερόλεπτο, 
χαρακτηριστικά ήχου του οργάνου για χρωματική απεικόνιση. Διαθέτει ακόμα δυνατότητα απευθείας ηχο-
γράφησης από μικρόφωνο και μετατροπής του audio σήματος σε πεντάγραμμο σε ζωντανό χρόνο, εισαγω-
γής αρχείων MIDI και αυτόματη δημιουργία εκτυπώσιμης παρτιτούρας υψηλής πιστότητας. Λειτουργεί και 
σαν VST plug-in (μόνο σε περιβάλλον PC). Είναι συμβατό με PC & Mac.

€  229AudioScore Ultimate 8

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το AudioScore και 
NotateMe

€  339PhotoScore + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το Sibelius, το PhotoScore και 
το AudioScore και NotateMe

€  839Sibelius + PhotoScore + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το Sibelius και 
NotateMe

€  699Sibelius + PhotoScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το AudioScore και το Sibelius €  699Sibelius + AudioScore Bundle
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Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκε-
κριμένα σε μουσικές σχολές, ωδεία, δασκάλους μουσικής και φυσικά μαθητές και σπουδαστές από επίπεδο 
αρχαρίου έως προχωρημένου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ακουστικής εξάσκησης με 41 θέματα και εκα-
τοντάδες ασκήσεις, με εύκολο και διασκεδαστικό χειρισμό. Το Auralia σας καθοδηγεί μέσα από μία ποικιλία 
από βαθμολογούμενες ασκήσεις με άμεση ανταπόκριση από τη μεριά του μαθητή. Όλα τα αποτελέσματα 
ηχογραφούνται και μπορείτε έτσι να τραγουδήσετε ή να παίξετε τις απαντήσεις σας χρησιμοποιώντας ένα 
μικρόφωνο ή το MIDI πληκτρολόγιο σας. Τα 41 θέματα από τα οποία αποτελείται το Auralia χωρίζονται 
σε 5 κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα : Κλίμακες και διαστήματα, ακκόρντα, ρυθμός, αρμονία και φόρμα, 
τόνος και μελωδία. Έχουν σχεδιαστεί για κλασσική, jazz, pop και rock μουσική με ειδικές ασκήσεις σε κλί-
μακες, ακκόρντα και progressions jazz και contemporary. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC (Windows XP, 
Vista και Windows 7) και Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

€  115Auralia 4

Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκεκρι-
μένα σε μουσικές σχολές, ωδεία, δασκάλους μουσικής και φυσικά μαθητές και σπουδαστές. Πρόκειται για 
ένα ολοκληρωμένο και διασκεδαστικό τρόπο για εκμάθηση μουσικής θεωρίας και απευθύνεται σε μαθη-
τές όλων των ηλικιών και γνωστικών επιπέδων. Ο τρόπος εκμάθησης είναι διαδραστικός καθιστώντας το 
Musition ευχάριστο στη χρήση του. Περιλαμβάνει 34 θέματα και εκατοντάδες ασκήσεις (αναγνώριση νοτών 
στα κλειδιά του ΣΟΛ, ΦΑ και ΝΤΟ, αναγνώριση ακκόρντων, μέτρων, κλιμακών, διόρθωση λάθος νοτών και 
άλλα) ιδανικό για προετοιμασία εξετάσεων, ενώ έχει τη δυνατότητα δημιουργίας των δικών σας επιπέδων 
για να ταιριάζουν ακριβώς με τις ικανότητες των μαθητών. Το Musition είναι ιδανικό για κλασσική, jazz, pop 
και rock μουσική με ειδικές ασκήσεις πάνω σε jazz κλίμακες, σύμβολα ακκόρντων, διαγράμματα ακκόρντων 
κιθάρας και στυλ τυμπάνων. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC (Windows XP, Vista και Windows 7) και 
Mac (OS X 10.4.11 και πάνω).

€  125Musition 4

Ο πρώτος τίτλος της σειράς Groovy Music και απευθύνεται σε μαθητές 
ηλικίας 5-7 ετών. Μαθαίνει στα παιδιά τιε βασικές έννοιες της μουσικής χρησιμοποιώντας σχήματα που πα-
ρομοιάζονται με μουσικά στοιχεία όπως ρυθμούς, μελωδίες και ακκόρντα. Όπως προχωράει ο χαρακτήρας 
πάνω στην οθόνη, τα διάφορα σχήματα παίζουν τη μουσική. Περιλαμβάνεται και μία βιβλιοθήκη από ήχους 
τους οποίους τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις μουσικές τους δημιουργίες.

€  62Groovy Music Shapes 

Έκδοση για μαθητές.
€  85Auralia Student

Πακέτο που περιλαμβάνει το Auralia και το Musition
€  218Auralia + Musition Bundle

Έκδοση για μαθητές.
€  85Musition Student

Ο επόμενος τίτλος της σειράς Groovy Music απευθύνεται σε μαθητές ηλι-
κίας 7-9 ετών και τους μαθαίνει τις νότες και την παρτιτούρα, ματζόρε, μινόρε και απλούς μουσικούς όρους. 
Δυνατότητα σύνθεσης μουσικής ηχογραφώντας και από κάποιο MIDI keyboard ή άλλο όργανο, καθώς και 
και θέασης ολόκληρης της παρτιτούρας, δημιουργία και διόρθωση κειμένου. Στο Jungle οι ήχοι αντιπροσω-
πεύονται από ζώα και φυτά.

€  62Groovy Music Jungle
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Ο τρίτος και τελευταίο τίτλος της σειράς Groovy Music, που απευθύνε-
ται σε μαθητές ηλικίας 9-11 ετών και τους μαθαίνει πιο προχωρημένες μουσικές έννοιες όπως παρτιτούρες 
και μουσικές ορολογίες. Το πρόγραμμα εμβαθύνει πιο πολύ στην παρτιτούρα και παρέχει πιο πολύπλοκες 
ακουστικές ασκήσεις. Τα παιδιά μπαίνουν και στη διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και στην 
κλίμακα του blues, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν πιο πολύπλοκες μουσικές συνθέσεις. Μεγάλη 
ποικιλία από 128 όργανα σε General MIDI format και επιλοή βιβλιοθήκης ήχου για House, Hip Hop, jazz, 
κλασσική μουσική και άλλα.

€  62Groovy Music City

Πρόκειται για μία μοναδική διαδραστική εγκυκλοπαίδεια μουσικών 
οργάνων ορχήστρας ή μπάντας. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πληροφορίες για όλα τα όργανα ορχήστρας 
ή μπάντας, με λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά τους, πώς να γράψετε μουσική γι αυτά, καθώς και 
εκατοντάδες ηχογραφήσεις υψηλής πιστότητας. Το Sibelius Instruments ακόμα εξηγεί τα πάντα γύρω από 
διαφορετικές ορχήστρες, μπάντες και ensembles συμπεριλαμβανομένης και της ιστορικής τους εξέλιξης, κα-
θώς και του ρεπερτορίου τους. Με ένα εκτενές quiz που ελέγχει αυτά που μάθατε, το Sibelius Instruments 
είναι ιδανικό για σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια, καθηγητές μουσικής, μαθητές & σπουδαστές, συνθέτες 
και ενορχηστρωτές. Είναι συμβατό με PC & Mac.

€  110Sibelius Instruments

Το Starclass έχει σκοπό να βοηθήσει τον πολυάσχολο καθηγητή στην 
προετοιμασία του μαθήματος. Απλά επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να διδάξετε και το πρόγραμμα θα σας 
ετοιμάσει ένα πλάνο για το συγκεκριμένο μάθημα χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσετε ώρες προετοιμασίας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 180 συναρπαστικά και έτοιμα προς άμεση χρήση πλάνα μαθημάτων, 
καθώς και ένα audio CD με 99 tracks που συνοδεύουν τα μαθήματα. Κάθε πλάνο μαθήματος περιλαμβάνει 
οδηγίες βήμα προς βήμα, μουσικά και ηχητικά παραδείγματα, εκτυπώσιμες εικόνες, καθώς και τί μπορεί να 
επιτύχει ο μαθητής. Όλα τα μαθήματα είναι υψηλής ποιότητας και διασκεδαστικά και περιλαμβάνουν μία 
μεγάλη ποικιλία από θέματα όπως οι πλανήτες, ο καιρός κ.τ.λ. Κάποια από τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί 
για όλην την τάξη και κάποια άλλα για μικρότερα γκρουπ. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με PC και Mac.

€  110Sibelius Starclass

Πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα Grouvy Music
€  130Groovy Music Bundle
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Το BeatStep Pro, είναι ένα νέο Controller / Sequencer, με 2 ανεξάρτητα 
sequencer, 1 drum sequencer, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου παραμέτρων σε προγράμματα 

DAW. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις (USB, MIDI in / out, CV/GATE outputs, Clock in/out) 
και είναι ιδανικό για χρήση σε στούντιο αλλά και σε συναυλίες. Γενικά χαρακτηριστικά του BeatStep 
Pro: > 2 μονοφωνικά step sequencers,   • Μέχρι 64 steps για κάθε sequence,   • Ρύθμιση χρόνου για 
Note, velocity και gate για κάθε step,   • Note tie, > 16-track drum sequencer (1 track για κάθε pad), 
> MIDI controller mode,   • Πλήρης δυνατότητα ρύθμισης για: knobs, step buttons, velocity, ευαισθη-
σίας,   • Send MIDI CC, note data, program changes, > 16 Projects, το κάθε ένα με: 16x2 sequences, 
16 drum sequences καθώς και controller map, > Performance controls, > Randomizer (ρυθμιζόμε-

νο),  > Real-time looper/roller, > Ανεξάρτητο swing ανά sequence, > Ευαίσθητα στην αφή κουμπιά, > Tap 
Tempo, > Έξοδοι CV/GATE (1 volt ανά octave CV, 10 volt gates), > 8 έξοδοι drum gate, > Clock sync με 
πολλαπλά standards, > Είσοδος / Έξοδος MIDI με MIDI adaptor (περιλαμβάνεται), > USB class compliant, > 
Kensington lock. 

€ 246BEATSTEP PRO

Το BeatStep της Arturia ήρθε να δώσει νέο νόημα στον όρο pad controller, 
ανεβάζοντας κατά πολύ τον πήχη στην λειτουργικότητα και απόδοση, σε μέγεθος άκρως φορητό. 
Πρόκειται για ένα ευέλικτο και έξυπνο Midi Controller, ικανό να μας δώσει πλήρη έλεγχο σε ψηφιακές 
εφαρμογές (DAW, λούπες, VST και εφέ), αλλά και σε αναλογικά synthesizer, μέσω MIDI ή CV, με-
ταμορφώνοντάς το σε ένα ικανό step sequencer. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ή iPAD 
μέσω USB, με οποιοδήποτε συνθεσάιζερ ή ντραμοκούτι που διαθέτει σύνδεση MIDI ή οποιοδήποτε 
αναλογικό συνθεσάιζερ ή ντραμοκούτι μέσω CV/GATE. Χαρακτηριστικά: >MIDI controller Mode, 
Step Sequencer mode, > 16 velocity και pressure sensitive pads, > 16 encoders, 16 MIDI Controller 
presets, > 16 Sequence presets, > Λειτουργεί με MIDI Control Center Editor, > Εσωτερικό και εξωτερι-

κό ρολόι, > CV εξόδους, > USB I/O, > MIDI έξοδος, > Συμβατό με iPAD (απαραίτητο το camera connection 
kit), > Οι λειτουργίες Transport στέλνουν MIDI CC ή MMC, > Standalone MIDI ή CV λειτουργία οταν τροφο-

δοτείται με USB power adaptor, > USB Class compliant (δεν χρειάζεται drivers)

€ 102BEATSTEP

Το BeatStep Black της Arturia ήρθε να δώσει νέο νόημα στον όρο pad 
controller, ανεβάζοντας κατά πολύ τον πήχη στην λειτουργικότητα και απόδοση, σε μέγεθος άκρως φορη-
τό. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και έξυπνο Midi Controller, ικανό να μας δώσει πλήρη έλεγχο σε ψηφιακές 
εφαρμογές (DAW, λούπες, VST και εφέ), αλλά και σε αναλογικά synthesizer, μέσω MIDI ή CV, μεταμορφώ-
νοντάς το σε ένα ικανό step sequencer. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ή iPAD μέσω USB, με 
οποιοδήποτε συνθεσάιζερ ή ντραμοκούτι που διαθέτει σύνδεση MIDI ή οποιοδήποτε αναλογικό συνθεσάιζερ 
ή ντραμοκούτι μέσω CV/GATE.  Γενικά χαρακτηριστικά του BeatStep Black : > MIDI controller Mode – RED 
LED MODE, > Step Sequencer mode – BLUE LED MODE, > 16 velocity και pressure sensitive pads, > 16 
encoders, > 16 MIDI Controller presets, > 16 Sequence presets, > Λειτουργεί με MIDI Control Center Editor, 
> Εσωτερικό και εξωτερικό ρολόι, > CV εξόδους, > USB I/O, > MIDI έξοδος, > Συμβατό με iPAD (απαραί-
τητο το camera connection kit), > Οι λειτουργίες Transport στέλνουν MIDI CC ή MMC, > Kensington Lock, 
> Standalone MIDI ή CV λειτουργία οταν τροφοδοτείται με USB power adaptor, > USB Class compliant (δεν 
χρειάζεται drivers).    

€ 102BeatStep Black
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Πακέτο που αποτελείται από όλα τα software synthesizers της Arturia. Το 
V Collection 9 περιλαμβάνει πλέον 32 όργανα: περισσότερα από συνθετικά και πλήκτρα, η σουίτα διαθέ-
τει τώρα 2 τίτλους Augmented Series. > 4 νέα όργανα: Korg MS-20 V, SQ80 V, Augmented STRINGS και 
Augmented VOICES. > Prophet-5 V & Prophet-VS V: τώρα 2 μεμονωμένα όργανα που προηγουμένως ήταν 
ένα συνδυασμένο υβριδικό όργανο, πλήρως ανακατασκευασμένο από την αρχή με μοντελοποίηση επόμενης 
γενιάς. > CS-80 V rebuild: μια ολοκαίνουργια μηχανή ήχου με πλήρως ανακατασκευασμένη μοντελοποίηση 
DSP, προηγμένο modulation, διασπορά φωνής και εκσυγχρονισμένο προηγμένο πάνελ. > Piano V rebuild: 
ένα ολοκαίνουργιο όργανο φυσικής μοντελοποίησης, που τώρα διαθέτει 12 μοντέλα πιάνου, από ιαπωνικό 
Grand μέχρι Piano Bar Upright, και προηγμένα χειριστήρια διαμόρφωσης ήχου. > Χιλιάδες νέες εξειδικευ-
μένες προεπιλογές (presets): προεπιλογές για κάθε όργανο, 14 νέες τράπεζες ήχου και μια τεράστια γκάμα 
σε στυλ - αποκλειστικά διαθέσιμη για τους κατόχους της V Collection 9. > Αναβαθμίσεις στην απόδοση και 
τη ροή εργασιών (workflow): βελτιωμένοι χρόνοι φόρτωσης, ανανεωμένα GUI, διευρυμένη λειτουργικότητα 
λίστας αναπαραγωγής χρήστη και πολλά άλλα.

€ 483V Collection 9

USB MIDI keyboard / controller. Χαρακτηριστικά: > 88 hammer-action πλή-
κτρα (Fatar), με velocity και aftertouch, > Περιλαμβάνει το Analog Lab με πάνω από 5.000 ήχους 
συνθεσάϊζερ, > Όλα τα Preset έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή από τα Classic Synths της 
Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET V, PROPHET VS, SEM V, JUPITER 
8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση του κλασσικού ηλεκτρικού 
πιάνου 200Α, > Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση με κατηγοριοποίηση ανά: 
Όργανο, Τύπο Ήχου (Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρακτηριστικά  Ήχου, > Περι-
λαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής, > Δυνατότητα 
πλήρους ελέγχου και παραμετροποίησης των ήχων σε βάθος, μέσω των ποτενσιόμετρων και fader, 

> 2 clickable encoders, 11 encoders, 9 sliders, 13 διακόπτες, 6 διακόπτες transport, 1 modulation wheel, 
1 pitch bend wheel, 16 touch + pressure-sensitive φωτιζόμενα pads, > MIDI in - out, USB, Sustain pedal, 
Expression pedal, Aux footswitch, είσοδοι Breath controller, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο, 
> Λειτουργεί και σαν universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD 32 digits), > Βάρος :  13 
Kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 127.5 x 35 x 9.5 cm, 

€ 815KEYLAB 88 MK2

Το AudioFuse, δημιουργεί νέα standards για την κατηγορία USB Audio 
Interface αφού διαθέτει μετατροπείς AD/DA 24-bit 192kHz, προενισχυτές RIAA (phono), κορυφαίας ποι-
ότητας προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας DiscretePro, καθώς και σύστημα επικοινωνίας (talkback).   
Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse : > 14 εισόδους, 14 εξόδους, > 4 αναλογικές εισόδους,    • 2x 
Mic/Instrument/Line,    • 2x Phono/Line, > 4 αναλογικές εξόδους, > 2 αναλογικά inserts, > Εισόδους / 
Εξόδους ADAT, > Είσοδο / Έξοδο SPDIF, > Είσοδο / Έξοδο Word Clock, > Είσοδο / Έξοδο MIDI, > 3-port 
USB hub, > 2 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας DiscretePRO, > 2 προενισχυτές phono RIAA (για 
πικάπ), > 24-bit, 192kHz μετατροπείς AD/DA, > Επιλογή για αναλογικό soft-clipping, > Talkback (με 
ενσωματωμένο μικρόφωνο), > Εναλλαγή ηχείων A/B, > Direct monitoring, > Ξεχωριστά κανάλια Master & 

Monitor mix, > USB interface συμβατό με: PC, Mac, iOS, Android & Linux, > 3 μοντέλα: Silver, Grey, Black, 
> Κατασκευή από αλουμίνιο (περιλαμβάνει καπάκι με δερμάτινη επένδυση), > DiscretePRO® Technology

€ 508AudioFuse
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USB MIDI keyboard / controller. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει το 
Analog Lab με πάνω από 5.000 ήχους συνθεσάϊζερ. > Όλα τα Preset έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή από τα Classic Synths της Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET V, 
PROPHET VS, SEM V, JUPITER 8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση 
του κλασσικού ηλεκτρικού πιάνου 200Α. > Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση 
με κατηγοριοποίηση ανά: Όργανο, Τύπο Ήχου (Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρα-
κτηριστικά  Ήχου. > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος 

μουσικής. > Δυνατότητα πλήρους ελέγχου και παραμετροποίησης των ήχων σε βάθος, μέσω των ποτενσιό-
μετρων και fader του Keylab. > 61 semi weighted πλήκτρα με velocity και aftertouch, > 2 clickable encoders, 
11 encoders, 9 sliders, 13 διακόπτες, 6 διακόπτες transport, 1 modulation wheel, 1 pitch bend wheel, 16 
touch + pressure-sensitive φωτιζόμενα pads, > MIDI in - out, USB, Sustain pedal, Expression pedal, Aux 
footswitch, είσοδοι Breath controller, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο, > Λειτουργεί και σαν 
universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD 32 digits), > Διαστάσεις: 878x298x70 mm, > 
Βάρος: 7.3 Kg

€ 201Keylab 61 Essential

USB MIDI keyboard / controller. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει 
το Analog Lab με πάνω από 5.000 ήχους συνθεσάϊζερ. > Όλα τα Preset έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτε-
ρη προσοχή από τα Classic Synths της Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET 
V, PROPHET VS, SEM V, JUPITER 8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση 
του κλασσικού ηλεκτρικού πιάνου 200Α. > Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση με 
κατηγοριοποίηση ανά: Όργανο, Τύπο Ήχου (Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρακτηριστι-

κά  Ήχου. > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής. > Δυνα-
τότητα πλήρους ελέγχου και παραμετροποίησης των ήχων σε βάθος, μέσω των ποτενσιόμετρων και fader 
του Keylab. >  49 semi weighted πλήκτρα με velocity και aftertouch, > 2 encoders, 6 διακόπτες transport, 
1 modulation wheel, 1 pitch bend wheel, 16 velocity + pressure-sensitive φωτιζόμενα pads, 2 banks (10 
encoders), 9 sliders, 10 μεταβλητής χρήσης διακόπτες, > Συνδέσεις : MIDI in - out, USB, Sustain pedal, 
Expression pedal, Aux footswitch, είσοδοι Breath controller, > Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο, 
> Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD, 32 digits), > Διαστάσεις: 791x298x70 mm, > Βάρος: 6.5 Kg

€ 160Keylab 49 Essential

USB MIDI keyboard / controller. Γενικά χαρακτηριστικά του KeyLab 
88 Essential > 88 ημιβαρυκεντρισμένα πλήκτρα, με velocity, > Περιλαμβάνει το Analog Lab με πάνω 
από 6.500 ήχους συνθεσάϊζερ, > Όλα τα Preset έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή από τα Classic 
Synths της Arturia (MINI V, MODULAR V, CS-80V, ARP 2600V, PROPHET V, PROPHET VS, SEM V, 
JUPITER 8V) καθώς και από το WURLITZER V, το οποίο αποτελεί αναβίωση του κλασσικού ηλεκτρικού 
πιάνου 200Α, 

> Γρήγορη ταξινόμηση των Preset για εύκολη αναζήτηση με κατηγοριοποίηση ανά: Όργανο, Τύπο Ήχου 
(Μπάσο, Ατμόσφαιρες, Μονοφωνικό κ.α.), Χαρακτηριστικά  Ήχου, > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 
multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής, > Διαθέτει: 1 clickable encoder, 9 περιστρεφόμενους 
encoders, 9 faders (30mm), 13 διακόπτες, 6 διακόπτες transport, 1 modulation wheel, 1 pitch bend wheel, 
8 touch + pressure-sensitive pads, > MIDI out, USB, Sustain pedal, > Περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, 
Steinway Model D grand piano από την UVI, > Συμβατό με Mackie / HUI, > Λειτουργία Chord Play, > Λει-
τουργεί και σαν universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), > Βάρος :  8.48 Kg, > Διαστά-
σεις (W x D x H): 126 x 26 x 6.3 cm. 

€ 320Keylab 88 Essential
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Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab MkII αντιπροσω-
πεύει το νέο βήμα σε ότι αφορά τον έλεγχο, την ποιότητα και την εκφραστικότητα. Διαθέτει 49άρι 
πληκτρολόγιο, αλουμινένιο σασί, 16 RGB backlit performance pads, 9 μεγάλα faders, 9 περιστρεφόμε-
να encoders, 5 εισόδους expression control, 4 εξόδους CV, και φυσικά MIDI και USB συνδεσιμότητα. 
Περιέχει ένα εντυπωσιακό software bundle: Το Piano V της Arturia, το Analog Lab 3, και το Ableton 
Live Lite. Ένα πραγματικά μεγαλειώδες MIDI controller. Μια νέα γενιά από MIDI controller είναι εδώ, 

με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική αντοχή, έλεγχο εκφραστικότητας, και 
εργονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευχαριστιέσαι να χρησιμοποιείς αλλά και βλέπεις. Όλα τα στοιχεία στο 
controller αυτό είναι αποτέλεσμα προσεκτικής σκέψης και εξέλιξης. Ο τομέας ελέγχου DAW διαθέτει μαγνη-
τάκια για την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή εντολών προγράμματος . Οι λειτουργίες CV σας επιτρέπουν να 
ελέγξετε παλιό εξοπλισμό που τυχόν διαθέτετε από vintage outboard synths ή modular συσκευές. Το KeyLab 
MkII είναι ένα controller για control freaks. Επαγγελματικό με κάθε τρόπο. 
Από το συμπαγές μεταλλικό του σασί, μέχρι τα υψηλής απόκρισης performance pads, το KeyLab MkII 

είναι ένα controller keyboard το οποίο σας βάζει στην θέση του οδηγού. Πάρτε το πλήρη έλεγχο του DAW 
σας, των οργάνων, των εφέ και του outboard εξοπλισμού σας χρησιμοποιώντας την τεράστια συλλογή από 
configurable user maps, και αναθέστε οποιαδήποτε παράμετρο στα switches, στα performance pads, στα 
ποτενσιόμετρα, καθώς και στα μεγάλα faders. Εκφραστικό και έτοιμο να σας δώσει έμπνευση.
Αυτή η λύση πλήρους ελέγχου διαθέτει ένα πολυτελές πληκτρολόγιο, ίδιο με αυτό της ναυαρχίδας των συν-

θεσάιζερ της ArturiaMatrixBrute. Καλιμπραρισμένο για να αποθανατίσει κάθε αίσθηση του performance σας, 
από απαλές μελωδίες σε ‘σκληρά’ ακόρντα, με aftertouch, το KeyLab MkII επαναπροσδιορίζει το “keyboard” 
στα “controller keyboard”. 
Γενικά χαρακτηριστικά του Keylab 49 MK2  > Συνοδευόμενο λογισμικό : κάθε έκδοση των KeyLab MkII συ-

νοδεύεται από εξαιρετικά software instruments, περιλαμβάνοντας το εξαιρετικό Piano V, το Analog Lab με μια 
τεράστια συλλογή από ήχους, και το Ableton Live Lite. Κανένα άλλο controller δεν το πλησιάζει καν. > Πο-
λυτελές keyboard: διαθέτει το ίδιο πληκτρολόγιο με την ναυαρχίδα των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute, 
το KeyLab MkII επιτρέπει στους πληκτράδες πραγματικά να εκφραστούν με 49 νότες. > Modular συνδεσιμό-
τητα: συνδέστε τα synths και modules σας μέσω CV pitch, gate, και 2 modulation controls. > Ρυθμιζόμενες 
εισόδους: το controller αυτό όχι μόνο διαθέτει sustain και expression εισόδους, αλλά και 3 ρυθμιζόμενες aux 
εισόδους, για πλήρη έλεγχο του ήχου σας, πάνω στην σκηνή ή στο στούντιο. > 16 Pads: RGB performance 
pads πολλών λειτουργιών όχι μόνο σας επιτρέπουν να παίξετε κρουστά με ακρίβεια, αλλά επίσης μπορείτε 
να παίξετε pre-programmed ακόρντα, καθώς και να αλλάξετε εύκολα χάρτες ελέγχου. > Έλεγχος αφής: 9 
μεγάλα faders και 9 ποτενσιόμετρα σας δίνουν πλήρες έλεγχο στα DAW projects καθώς και στις παραμέτρους 
των οργάνων και των εφέ σας, χάρη στο ‘πανέξυπνο’ mapping. > Πλήρης ενσωμάτωση: το KeyLab MkII 
δίνει πλήρες πρόσβαση σε κάθε στοιχείο από τα software instruments της Arturia. Το ιδανικό controller για 
κάθε ιδιοκτήτη V Collection. > DAW έλεγχος με μαγνητικά καλύματα: με το KeyLab MkII, δεν χρειάζεται να 
μαντεύεται αν θα πατήσετε το σωστό κουμπί . Μαγνητικά καλύματα για τα 10 πιο δημοφιλείς DAWs παρέχο-
νται μαζί ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις 16 εντολές transport. > Πολυτελής κατασκευή: διαθέτει 
σασί αλουμινίου, με πραγματικό ξύλο στα πλαϊνά , και διαθέτει τις ίδιες εξαιρετικές αλουμινένιες ποδέλες mod 
και pitch bend με του MiniBrute 2. Το KeyLab MkII προσθέτει ποιότητα σε οποιδήποτε studio. > Κουμπιά 
γρήγορης πρόσβασης: χρειάζεστε ήχο πιάνου? Πατήστε το piano button, και το περιλαμβανόμενο software 
Analog Lab 3 θα σας δείξει τι επιλογές έχετε. Θέλετε lead, ή bass? Ξέρετε τι να κάνετε... 

€ 419Keylab 49 MK2 Black

Ίδιο με το KeyLab 49 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα. 
€ 419Keylab 49 MK2 White
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Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab MkII αντιπροσω-
πεύει το νέο βήμα σε ότι αφορά τον έλεγχο, την ποιότητα και την εκφραστικότητα. Διαθέτει 61άρι 
πληκτρολόγιο, αλουμινένιο σασί, 16 RGB backlit performance pads, 9 μεγάλα faders, 9 περιστρεφόμε-
να encoders, 5 εισόδους expression control, 4 εξόδους CV, και φυσικά MIDI και USB συνδεσιμότητα. 
Περιέχει ένα εντυπωσιακό software bundle: Το Piano V της Arturia, το Analog Lab 3, και το Ableton 
Live Lite. Μια νέα γενιά από MIDI controller είναι εδώ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα κατα-

σκευής, εξαιρετική αντοχή, έλεγχο εκφραστικότητας, και εργονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευχαριστιέ-
σαι να χρησιμοποιείς αλλά και βλέπεις. Όλα τα στοιχεία στο controller αυτό είναι αποτέλεσμα προσεκτικής 
σκέψης και εξέλιξης. Ο τομέας ελέγχου DAW διαθέτει μαγνητάκια για την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή 
εντολών προγράμματος . Οι λειτουργίες CV σας επιτρέπουν να ελέγξετε παλιό εξοπλισμό που τυχόν δια-
θέτετε από vintage outboard synths ή modular συσκευές. Το KeyLab MkII είναι ένα controller για control 
freaks. Από το συμπαγές μεταλλικό του σασί, μέχρι τα υψηλής απόκρισης performance pads, το KeyLab MkII 
είναι ένα controller keyboard το οποίο σας βάζει στην θέση του οδηγού. Πάρτε το πλήρη έλεγχο του DAW 
σας, των οργάνων, των εφέ και του outboard εξοπλισμού σας χρησιμοποιώντας την τεράστια συλλογή από 
configurable user maps, και αναθέστε οποιαδήποτε παράμετρο στα switches, στα performance pads, στα 
ποτενσιόμετρα, καθώς και στα μεγάλα faders. Αυτή η λύση πλήρους ελέγχου διαθέτει ένα πολυτελές πλη-
κτρολόγιο, ίδιο με αυτό της ναυαρχίδας των συνθεσάιζερ της ArturiaMatrixBrute. Καλιμπραρισμένο για να 
αποθανατίσει κάθε αίσθηση του performance σας, από απαλές μελωδίες σε ‘σκληρά’ ακόρντα, με aftertouch, 
το KeyLab MkII επαναπροσδιορίζει το “keyboard” στα “controller keyboard”. 
Γενικά χαρακτηριστικά του Keylab 61 MK2  
> Συνοδευόμενο λογισμικό : κάθε έκδοση των KeyLab MkII συνοδεύεται από εξαιρετικά software 

instruments, περιλαμβάνοντας το εξαιρετικό Piano V, το Analog Lab με μια τεράστια συλλογή από ήχους, και 
το Ableton Live Lite. Κανένα άλλο controller δεν το πλησιάζει καν. > Πολυτελές keyboard: διαθέτει το ίδιο 
πληκτρολόγιο με την ναυαρχίδα των συνθεσάιζερ της Arturia MatrixBrute, το KeyLab MkII επιτρέπει στους 
πληκτράδες πραγματικά να εκφραστούν με 61 νότες. > Modular συνδεσιμότητα: συνδέστε τα synths και 
modules σας μέσω CV pitch, gate, και 2 modulation controls. > Ρυθμιζόμενες εισόδους: το controller αυτό 
όχι μόνο διαθέτει sustain και expression εισόδους, αλλά και 3 ρυθμιζόμενες aux εισόδους, για πλήρη έλεγχο 
του ήχου σας, πάνω στην σκηνή ή στο στούντιο. > 16 Pads: RGB performance pads πολλών λειτουργιών 
όχι μόνο σας επιτρέπουν να παίξετε κρουστά με ακρίβεια, αλλά επίσης μπορείτε να παίξετε pre-programmed 
ακόρντα, καθώς και να αλλάξετε εύκολα χάρτες ελέγχου. > Έλεγχος αφής: 9 μεγάλα faders και 9 ποτενσιό-
μετρα σας δίνουν πλήρες έλεγχο στα DAW projects καθώς και στις παραμέτρους των οργάνων και των εφέ 
σας, χάρη στο ‘πανέξυπνο’ mapping. > Πλήρης ενσωμάτωση: το KeyLab MkII δίνει πλήρες πρόσβαση σε 
κάθε στοιχείο από τα software instruments της Arturia. Το ιδανικό controller για κάθε ιδιοκτήτη V Collection. 
> DAW έλεγχος με μαγνητικά καλύματα: με το KeyLab MkII, δεν χρειάζεται να μαντεύεται αν θα πατήσετε το 
σωστό κουμπί . Μαγνητικά καλύματα για τα 10 πιο δημοφιλείς DAWs παρέχονται μαζί ώστε να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε και τις 16 εντολές transport. > Πολυτελής κατασκευή: διαθέτει σασί αλουμινίου, με πραγ-
ματικό ξύλο στα πλαϊνά , και διαθέτει τις ίδιες εξαιρετικές αλουμινένιες ποδέλες mod και pitch bend με του 
MiniBrute 2. Το KeyLab MkII προσθέτει ποιότητα σε οποιδήποτε studio. > Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης: 
χρειάζεστε ήχο πιάνου? Πατήστε το piano button, και το περιλαμβανόμενο software Analog Lab 3 θα σας 
δείξει τι επιλογές έχετε. Θέλετε lead, ή bass? Ξέρετε τι να κάνετε...  

€ 455Keylab 61 MK2 Black

Ίδιο με το KeyLab 61 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα. 
€ 455Keylab 61 MK2 White
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Το KeyStep, είναι ένα νέο μουσικό εργαλείο που συνδυάζει τη λειτουργικότη-
τα ενός keyboard controller, με ένα πολυφωνικό step sequencer, για τον έλεγχο αναλογικών και ψηφιακών 
συσκευών. Εάν θέλετε ένα φορητό USB MIDI controller αλλά και ένα keyboard για εύκολη χρήση, ή αν 
έχετε συσκευές MIDI modules που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλά δεν χρειάζεστε ένα μεγάλο keyboard, ή 
αν θέλετε να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας μέσω CV/GATE, ή αν θέλετε ένα ένα πολυφωνικό step sequencer 
που να μπορεί να συγχρονιστεί με τις άλλες συσκευές σας, τότε το KeyStep είναι η ιδανική λύση.  Γενικά 
χαρακτηριστικά του KeyStep. 

> 32 πλήκτρα με velocity και aftertouch, > Arpeggiator mode: Up, down, inclusive, exclusive, random, note 
order, double up, double down modes, > Sequencer mode: 8 polyphonic step-sequences με Rest, Tie, Legato 
note entry, > Rate control και tap tempo: Πλήκτρα REC, PLAY, STOP για έλεγχο sequencer και arpeggiator, 
> Πλήκτρο Sustain HOLD, > Είσοδος για Sustain pedal, > Λειτουργία Chord play, > Πλήκτρο SHIFT για 
επιλογή: MIDI channel, GATE time, τιμές SWING, > DC jack για αυτόνομη λειτουργία, > Θύρα USB, για σύν-
δεση με υπολογιστή και χρήση του προγράμματος MCC editor, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Είσοδος/Έξοδος 
Sync: Υποστηρίζει 1 pulse / step, 2 PPQ (Korg Volca), 24 PPQ DIN sync, 48 PPQ DIN sync, >  Επιλογές Sync: 
Internal, USB, MIDI, Clock, > Έξοδοι CV/GATE: Υποστηρίζει 1Volt / octave, Volt>Hz modes, έξοδο Gate 5V 
ή 12V, έξοδο CV Velo/Aftertouch/Modwheel, > Έλεγχος αφής για pitch bend και mod wheels, > 64 steps ανά 
sequence και 8 notes ανά step, > Χαμηλή κατανάλωση, μπορεί να τροφοδοτηθεί από ένα Apple iPad® (μέσω 
camera connection kit).

€ 137KEYSTEP

Το KeyStep Pro είναι ένας ελεγκτής MIDI 37 πλήκτρων και πολυκάναλο πολυ-
φωνικό step sequencer όλα σε ένα. Εάν θέλετε ένα φορητό USB MIDI controller αλλά και ένα keyboard για 
εύκολη χρήση, ή αν έχετε συσκευές MIDI modules που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλά δεν χρειάζεστε 
ένα μεγάλο keyboard, ή αν θέλετε να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας μέσω CV/GATE, ή αν θέλετε ένα πολυ-
φωνικό step sequencer που να μπορεί να συγχρονιστεί με τις άλλες συσκευές σας, τότε το KeyStep Pro 
είναι η ιδανική λύση. Οι σχεδιαστές της Arturia μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί χρησιμοποί-
ησαν τα step sequencers και δημιούργησαν το KeyStep Pro για να αφαιρέσουν τα εμπόδια μεταξύ σας και 

της μουσικής που θέλετε να δημιουργήσετε. 
Γενικά χαρακτηριστικά του KeyStep
> Είναι απίστευτα διαισθητικό, έχει ασύγκριτη συνδεσιμότητα και υπόσχεται να κάνει εύκολες ακόμα και 

τις πιο σύνθετες εκτελέσεις. > Αν προτιμάτε τα πλήκτρα από τα pads, θα αγαπήσετε το KeyStep Pro.  > 37 
πλήκτρα με velocity και aftertouch. Tracks: > Διαθέτει 4 ανεξάρτητα sequencers, ελέγχοντας όποιο synth, 
module ή drum machine θέλετε. Patterns: > 16 patterns ανά track. > Κάθε pattern μπορεί να έχει έως και 64 
βήματα και να περιέχει 16 notes ανά βήμα. Chains: > Συνδέστε μέχρι και 16 patterns μαζί για να δημιουρ-
γήσετε ολόκληρα τραγούδια ή τμήματα του σετ σας. Scenes: > Στιγμιότυπα (snapshots) όλων των ακολου-
θιών (sequences) μέσα σε ένα μοτίβο (pattern), επιτρέποντάς σας να μεταβείτε άμεσα ανάμεσα σε ομάδες 
ακολουθιών (sequences). Projects: > Όλα σε ένα μέρος. > Φορτώστε, αντιγράψτε, τροποποιήστε, επεξεργα-
στείτε και αποθηκεύστε για αργότερα στην ενσωματωμένη μνήμη του. 

€ 419KeyStep Pro

Το MiniLAB 3 είναι ένα συμπαγές MIDI keyboard που επιτρέπει 
στους χρήστες να δημιουργήσουν μουσική, αμέσως. Με μια δημιουργική ροή εργασί-

ας plug-and-play, ευέλικτα χειριστήρια, 500 επιλεγμένους ήχους από την τεράστια βιβλιοθήκη του 
Analog Lab και μια δέσμη λογισμικού παγκόσμιας κλάσης, το MiniLAB 3 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά 
αρχάριους και επαγγελματίες να αφοσιωθούν πραγματικά στη μουσική τους, όποιο κι αν είναι το 
στυλ τους. > Λεπτό πληκτρολόγιο με 25 νότες, velocity-sensitive. > 2 ομάδες από 8 pads υψηλής 
ποιότητας ευαίσθητα στην ταχύτητα (velocity-sensitive) και την πίεση με οπίσθιο φωτισμό RGB. > 8 
περιστροφικά κουμπιά (encoders).
4 faders > Μίνι οθόνη και κουμπί περιήγησης με δυνατότητα κλικ, με ένδειξη σε πραγματικό χρόνο 

για τροποποιήσεις και έλεγχο χειριστηρίων. > Ενσωματωμένο Arpeggiator. > Λειτουργίες Hold και Chord. > 
Αποτελεσματικές λειτουργίες DAW: > Προσαρμοσμένα αρχεία (scripts) για διαισθητική ενσωμάτωση με με-
γάλα DAW. > 8 presets DAW και χρήστη. > Έλεγχος Transport του DAW. > Κουμπιά οκτάβας πάνω και κάτω 
για πλήρη εμβέλεια, Transpose για ημιτονική μεταφορά. > 2 αισθητήρες αφής για pitch bend και modulation 
wheel. > Είσοδος ελέγχου για το πεντάλ: sustain, expression, ή footswitch. > Το USB-C MIDI συνδέεται με 
υπολογιστές και το Κέντρο Ελέγχου MIDI. > Έξοδος DIN 5 ακίδων MIDI για σύνδεση με εξωτερικά όργανα 
MIDI και άλλες συσκευές. > Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με όλα τα όργανα λογισμικού Arturia, συμπεριλαμ-
βανομένου του Analog Lab: επιλογή ήχων, περιήγηση σε presets, εναλλαγή parts, έξυπνα χειριστήρια. > 
Μέγεθος: 355 x 220 x 50 mm. > Βάρος: 1,5 kg.

€ 80Minilab 3
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Η Arturia, μετά την επιτυχία του MiniBrute, ανακοίνωσε το MicroBrute, ένα 
νέο αναλογικό μονοφωνικό synthesizer, που προέρχεται από το MiniBrute. Το MicroBrute, διαθέτει 
VCO wave mixer, φίλτρο Steiner-Parker, ενώ χρησιμοποιώντας τεχνικές Metalizer, Ultrasaw και Brute 
Factor, παράγει 100% αναλογικό ήχο πλούσιο σε αρμονικές. 
Το MicroBrute, υποστηρίζει συνδέσεις: MIDI, CV και USB, γεγονός που σε συνδυασμό με το μικρό 

του μέγεθος, το καθιστούν ιδανική λύση για το σπίτι, το στούντιο και τις συναυλίες. Χαρακτηριστικά: 
> Μονοφωνικό synthesizer. > 100% αναλογικός ήχος, > Steiner-Parker Multimode Filter (LP, BP, HP 
and Notch), > Voltage Controlled Oscillator (Gate, Env), > Oscillator Mixer (Overtone, Sawtooth, 

Square, Triangle), > LFO (Saw, Square, Triangle), > Metalizer, Ultrasaw και Brute Factor, > 1 MIDI In/Out, 
USB MIDI In/Out, CV In/Out, > 1 ADSR Envelope, > 25 νότες mini Keyboard, > Αλουμινένια κατασκευή, > 
Είσοδο εξωτερικού ήχου, > Έξοδο ήχου 1/4”, έξοδο ακουστικών 1/4”, > Overtone Generator,

€ 236MICRO BRUTE

Ξεχάστε τις μικροσκοπικές οθόνες LCD, τα πολλά μενού και υπο-μενού, τις 
πολύπλοκες λειτουργίες που πρέπει να θυμάστε και αφεθείτε στη χαρά της άμεσης δημιουργίας και σύν-
θεσης ήχων.  Το MatrixBrute της Arturia μας επιστρέφει στο μαγικό κόσμο των αναλογικών synthesizer. 
Διαθέτοντας μεταξύ άλλων, 3 Analog Oscillators, συνδυασμό VCO/LFO oscillator, Noise Generator, 3 LFO, 
Mixer, φίλτρο Steiner-Parker, φίλτρο Ladder, δρομολόγιση φίλτρων, 3 Envelope Generators, 256 μνήμες, 
πανίσχυρο Matrix με άπειρους συνδυασμούς, 64 Step Sequencer, Preset Recall, 49 note keyboard με velocity 
και aftertouch, Sequencer/Arpeggiator, True Analog Effects, εισόδους για Experssion και Sustain pedal, MIDI, 
USB, το MatrixBrute αποτελεί το πιό ολοκληρωμένο αναλογικό Synthesizer της αγοράς. 

Γενικά χαρακτηριστικά του MatrixBrute : > 256 μνήμες για Preset, > 2 Analog Exponential 
VCO’s: Saw + UltraSaw, Square +Pulse width, Triangle + Metalizer, Sub, > 1 Analog Linear VCO/
LFO: Saw, Square, Triangle, Sine waveforms, LFO time divisions, Key track, > VCO 2>1 Hard 
Sync, > Audio Mod: VCO1>2 ; VCO1 < VCO3> VCO2 ; VCF 1 < VCO3> VCF 2 ; VCF1 < Noise> 
VCF2, > Noise Generator: White , Pink , Red , Blue noise types, > Audio Mixer με 5 εισόδους και 
Filter routing, > Steiner Parker filter with 12+24 db / octave με Drive control. Modes: Low Pass, 
High Pass, Band Pass, Notch, > Φίλτρο Ladder με 12+24 db / octave με Drive control. Modes: 
Low Pass, High Pass, Band Pass, > 2 LFO’s: Sine, Tri, Square, Ramp, Saw, Random, S και H, 
> 3 Envelope Generators: 2 Attack, Decay, Sustain, Release, 1 Delay, Attack, Decay, Sustain, 

Release, > Είσοδος External Audio, > 16x16 Matrix modulation panel, > 64 step sequencer: 
STEP enable, Slide, Accent, Modulation, με δυνατότητα αποθήκευσης/ανάκλησης sequence patterns σε πραγ-
ματικό χρόνο, > Analog Effects: Stereo delay, Delay, Flanger, Chorus, Analog Reverberator, > Arpeggiator, > 
12 είσοδοι/έξοδοι CV / Gate, > Είσοδος Audio (Line ή Instrument), > Γενική έξοδος ήχου (Stereo 1/4 jacks), 
> Είσοδος/Έξοδος MIDI και USB, > Θύρα USB, για σύνδεση με υπολογιστή και χρήση του προγράμματος 
επεξεργασίας editor/librarian, > Είσοδοι για ποδοδιακόπτη (Expression και Sustain),

€ 1.695MatrixBrute

Το KeyStep 37 είναι κάτι περισσότερο από ένα εύκολο στη χρήση sequencer 
64 βημάτων, MIDI πληκτρολόγιο και arpeggiator. Είναι ευαίσθητο, δυναμικό, διευρυμένο σε κάθε κατεύθυν-
ση για να ενθαρρύνει τη μουσική εξερεύνηση, είναι ο controller που έχει δημιουργηθεί για να εμπνεύσει. 
Το γνώριμο KeyStep, επεκτάθηκε. Το KeyStep 37 διαθέτει ένα πληκτρολόγιο 37 νοτών που είναι δυναμικά 
ευαίσθητο, με aftertouch και πληροφορίες με RGB LED, ενώ παραμένει ελαφρύ και συμπαγές. Στο κέντρο 
του πίνακα ελέγχου, θα βρείτε 4 νέα κουμπιά με οθόνη LED, δίνοντάς σας άμεση πρόσβαση σε εμπνευσμέ-
να νέα εκφραστικά εργαλεία και ρυθμίσεις MIDI, δηλαδή συνολικός δημιουργικός έλεγχος. Περιλαμβάνεται 
δωρεάν το Ableton Live Lite, μια σουίτα μουσικής για Mac ή PC. Δηλώστε στην Arturia το KeyStep 37 για 

τη δωρεάν λήψη και γίνετε δημιουργικοί - αφήστε τη μουσική να ρέει ελεύθερα. 
Xαρακτηριστικά
- 37-πλήκτρων κλαβιέ με velocity & aftertouch, - RGB LED πληκτρολόγιο με ενδείξεις για τις νότες, - 64-step 

sequencer με 8 patterns, - 8-νότες πολυφωνία ανα βήμα, - Λειτουργίες Step recording και live recording 
sequencer, - Επιλογές Mono και overdub recording, - 8 mode arpeggiator με νέα random modes, - Λειτουργία 
Chord που προσφέρει 12 φωνές chord μαζί με ένα chord χρήστη, - Μοναδικά strum, velocity και note controls 
για λειτουργία Chord, - Scale mode που σας επιτρέπει να κάνετε quantize το πληκτρολόγιο σε κλίμακα της 
επιλογής σας, - 5 κλίμακες για να διαλέξετε μαζί με μία της επιλογής σας, - 16 πλήρως ρυθμιζόμενα MIDI CC 
controls, - Συνδέσεις USB, MIDI, CV και clock, - Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite, 

€ 172Keystep 37
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Το DrumBrute είναι ένα επαγγελματικό αναλογικό drum machine, βασισμέ-
νο στην εμφάνιση και στον ήχο του Brute. Το DrumBrute, διαθέτει 17 αναλογικούς ήχους ντράμς, 
μοναδικά εφέ, μοντέρνο step sequencer, ευκολία στη χρήση και δυνατότητα σύνδεσης με οποια-
δήποτε συσκευή είναι διαθέσιμη στη συνδεσμολογία που χρησιμοποιείτε.  Γενικά χαρακτηριστικά 
του DrumBrute : > 17 καθαρά αναλογικοί ήχοι ντράμς (Kick 1, kick 2, snare, clap, hihat 1, hi hat 2, 
conga hi, conga lo, tom hi, tom lo, maracas, rimshot, clave, tambourine, cymbal, reverse cymbal, 
zap), > Μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων μοναδικών ήχων (2 είδη kick drums, μοναδικός ανα-
λογικός ήχος Reverse Cymbal), > 64 patterns με 64 steps (το κάθε ένα), > Ξεχωριστό accent ανά 

drum, > Step Repeat, για δημιουργία looping glitch effects, > Song mode για σύνδεση των patterns, 
> Pattern effects: Swing & randomness (γενικά ή ανα όργανο), Pattern Looper. > Steiner Parker output filter 
με bypass (high pass & low pass), > Πολλαπλές δυνατότητες συγχρονισμού (Internal, USB, MIDI, Clock), με 
4 διαφορετικά clock format, > 12 ξεχωριστές εξόδους ήχου, > Έξοδος ακουστικών με σύνδεση 3.5mm και 
1/4’’ jacks. > Δημιουργία polyrhythms (κάθε κανάλι ντράμ μπορεί να έχει ξεχωριστό μήκος), > Μπορεί να 
συγχρονιστεί με οποιοδήποτε set up: Eurorack, vintage, Roland gears, Korg Volca, DAW, MIDI devices 

€ 290DrumBrute

Ο πνευματικός διάδοχος του θρυλικού πλέον, MiniBrute, το μουσικό όργανο 
όπου πρωτοπόρησε και ηγήθηκε στην επανάσταση των προσιτών αναλογικών συνθεσάιζερ . Το 
MiniBrute 2 κληρονομεί αυτή την δύναμη , ανοίγοντας το δρόμο σε νέες ενδιαφέρουσες δυνατότητες 
με ένα πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης και Eurorack συμβατότητα. Εκεί που το original MiniBrute 
έφερε την αναλογική σύνθεση στην ‘μάζα’, το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των 
Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2 συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά 
δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτη-
ριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Διαθέτοντας δύο θρυλικούς 
πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker , καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για 

κάθε παράμετρο, το MiniBrute 2 είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ. Το MiniBrute 2 έχει να κάνει 
με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό , ήχους που εμπνέουν. Ελευθερία 
να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Οπως το MiniBrute έτσι και το MiniBrute 
2 είναι γρήγορο, διασκεδαστικό και εύκολο στην χρήση. Ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για μουσικούς να 
μάθουν τα βασικά της αναλογικής σύνθεσης, και για τους synth experts να εξερευνήσουν τις συναρπαστικές 
δυνατότητες στην διαμόρφωση του ήχου μέσω του άμεσου έλεγχου χωρίς μενού και κρυμμένες λειτουρ-
γείες , του mod matrix και της Eurorack συμβατότητας. Συνδέστε μέσω CV, MIDI ή USB, συγχρονιστείτε 
με ένα DrumBrute, ένα Akai MPC Live ή ένα Korg Volca. Το MiniBrute 2 σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το 
δικό σας ιδανικό ecosystem. Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MiniBrute 2 είναι πόσο τέλεια 
ενσωματόνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγμένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και 
δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με 
κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επαναστατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρες συμβατό με 
το RackBrute module housing system. Το MiniBrute 2 αντιπροσωπεύει την μουσική ελευθερία: την ελευθερία 
να δημιουργείς με Eurorack, την ελευθερία να δημιουργήσεις ένα σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες σου και 
τα γούστα σου. Χαρακτηριστικά: Ένα εξαιρετικά ευέλικτο συνθεσάιζερ: deep ήχους, ζεστά μπάσα, βελούδινα 
leads ή ακόμα experimental drones. Το MiniBrute 2 προσφέρει μια τεράστια ηχητική παλέτα διατηρώντας 
όμως το Brute DNA του. > Η semi modular κατασκευή του MiniBrute 2 το καθιστά εύκολο και προσιτό για 
έναν αρχάριο να ασχοληθεί καθώς διαθέτει και άπειρες patching δυνατότητες για τους εξπέρ χρήστες καλύ-
πτοντας τις ανάγκες και των δύο. > RackBrute ready: Το MiniBrute 2 μπορεί να ενσωματωθεί στο RackBrute 
σύστημα της Arturia, δίνοντας εξαιρετικό έλεγχοστο modular εξοπλισμό μας. > Εξαιρετική συνδεσιμότητα: 
συμπεριλαμβάνοντας ένα mod matrix με 48 CV εισόδους και εξόδους, MIDI και USB εισόδους και εξόδους. > 
Υψηλής ποιότητας, MatrixBrute-style πλήκτρα με αναθέσιμο aftertouch. 

€ 402MiniBrute 2
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Γνωρίστε το απόλυτο sequencer-synth. Όλα όσα ξέρετε και αγαπάτε στο το 
MiniBrute, αλλά ενσωματώνοντας ένα πανίσχυρο triple-layer sequencer. Εκεί που το original MiniBrute 
έφερε την αναλογική σύνθεση στην ‘μάζα’, το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των 
Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2S συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά 
δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτηριστι-
κά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Διαθέτοντας δύο θρυλικούς πλέον 
Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker , καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για κάθε 
παράμετρο, το MiniBrute 2S είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ. Το MiniBrute 2S έχει να 

κάνει με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό , ήχους που εμπνέουν. 
Ελευθερία να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
χαρακτηριστικά του MiniBrute 2S είναι πόσο τέλεια ενσωματώνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγ-
μένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με 
τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επανα-
στατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρες συμβατό με το RackBrute module housing σύστημα. Δοκιμάστε 
κάποιους από τους ήχους που περιλαμβάνονται στο Preset Cookbook, εξελίξτε τα synth skills σας και αρχίστε 
να πατσάρετε με το RackBrute και τα αγαπημένα σας Eurorack modules. Οι δυνατότητες πλέον είναι άπει-
ρες. Την θέση των πλήκτρων έχουν πάρει τα pads τα , το MiniBrute 2S διαθέτει ένα triple-layer μονοφω-
νικό sequencer το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το βραβευμένο KeyStep της Arturia. 
Μπορείτε να ελέγξετε τις νότες σας σε ένα track, και να χρησιμοποιήσετε τα άλλα δύο για παραμέτρους του 
sequence όπως gates, CV, LFOs, και envelopes. Αυτά μπορείτε να τα πραγματοποιήστε σε πραγματικό χρόνο 
ή σε step-editing λειτουργία. Χαρακτηριστικά: > Το MiniBrute 2S διαθέτει μεγάλη δύναμη στην αναλογική 
σύνθεση ήχου (2 multi-voice VCOs, loopable envelopes, twin LFOs, self oscillating multimode filter…). > Το 
MiniBrute 2S είναι το απόλυτο Electronic Dance Music συνθεσάιζερ: 3-track, 64-step sequencer και sync-
locked arpeggiator. Αυτά είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ένας μουσικός για να δημιουργήσει ήχους για techno, 
house ή άλλα είδη ηλεκτρονικής μουσικής. > Velocity και pressure sensitive pads για να παίξουμε μελωδίες 
και να εισάγουμε steps στο sequencer. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας μουσικός για να το ευχαρι-
στιθείτε! > Εξαιρετική συνδεσιμότητα: συμπεριλαμβάνοντας ένα mod matrix με 48 CV εισόδους και εξό-
δους, MIDI και USB εισόδους και εξόδους. > RackBrute ready: Το MiniBrute 2S μπορεί να ενσωματωθεί στο 
RackBrute σύστημα της Arturia, δίνοντας σας ένα δημιουργικό τρόπο να ελέγξετε το modular εξοπλισμό σας. 

€ 402MiniBrute 2S

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να ταιριάζει τέλεια με το MiniBrute 2 
και το MiniBrute 2S, το RackBrute είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να δεχθεί καθώς και να 
τροφοδοτήσει Eurorack modules όλων των κατασκευαστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το 
MiniBrute 2. Για πρώτη φορά dealers και τελικοί καταναλωτές έχουν στην διάθεση τους μια λύση rack, 
από έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο οίκο του χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε όλους τους τομείς 
όπως τιμή ,αξιοπιστία ,συνδεσιμότητα κτλ. Το RackBrute ανοίγει νέους ορίζοντες στον υπέροχο κόσμο 
της σύνθεσης modular. > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εξαιρετική κατασκευή και έξυπνη σχεδίαση το 
RackBrute της Arturia είναι η απόλυτη Eurorack modular housing λύση. Σχεδιασμένο στη Γαλλία , κα-

τασκευασμένο στην Κίνα, απλά δεν υπάρχει αντίστοιχο προιόν στη αγορά με καλύτερη απόδοση τιμής. > 
Κατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο , ικανό να διπλωθεί , ιδανικό για ασφαλής μεταφορά , το RackBrute 
θα προστατέψει τα αγαπημένα synths και modules σας όταν βρίσκεστε στο δρόμο για το επόμενο gig. > 
Το RackBrute σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητες των ολοκαίνουριων MiniBrute 2 και 
MiniBrute 2S, αλλά αυτό είναι η μόνο η αρχή. Καθώς σύντομα νέες συσκευές “RackBrute ready” θα κυκλοφο-

ρήσουν , η οικογένεια ολοένα και θα μεγαλώνει. 

€ 207Rack Brute 3U

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να ταιριάζει τέλεια με το MiniBrute 2 
και το MiniBrute 2S, το RackBrute είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να δεχθεί καθώς και να 
τροφοδοτήσει Eurorack modules όλων των κατασκευαστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το 
MiniBrute 2. Για πρώτη φορά dealers και τελικοί καταναλωτές έχουν στην διάθεση τους μια λύση rack, 
από έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο οίκο του χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε όλους τους τομείς 
όπως τιμή ,αξιοπιστία ,συνδεσιμότητα κτλ. Το RackBrute ανοίγει νέους ορίζοντες στον υπέροχο κόσμο 
της σύνθεσης modular. > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, εξαιρετική κατασκευή και έξυπνη σχεδίαση 
το RackBrute της Arturia είναι η απόλυτη Eurorack modular housing λύση. Σχεδιασμένο στη Γαλλία 
, κατασκευασμένο στην Κίνα, απλά δεν υπάρχει αντίστοιχο προιόν στη αγορά με καλύτερη απόδοση 
τιμής. > Κατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο , ικανό να διπλωθεί , ιδανικό για ασφαλής μεταφορά 

, το RackBrute θα προστατέψει τα αγαπημένα synths και modules σας όταν βρίσκεστε στο δρόμο για 
το επόμενο gig. > Το RackBrute σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητες των ολοκαίνουριων 
MiniBrute 2 και MiniBrute 2S, αλλά αυτό είναι η μόνο η αρχή. Καθώς σύντομα νέες συσκευές “RackBrute 
ready” θα κυκλοφορήσουν , η οικογένεια ολοένα και θα μεγαλώνει. 

€ 277Rack Brute 6U
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Απομακρυνθείτε από οθόνες υπολογιστών, πείτε αντίο μενού και υπό μενού 
και βουτήξτε στο κόσμο της άμεσης διασκέδασης και ευχαρίστησης . Διαθέντοντας μεγάλη γκάμα από 
επιλογές sync και συνδεσιμότητας, θα έχετε την δυνατότητα να συνδεθείτε και να τζαμάρετε με οποιο-
δήτε synth, sequencer, ή MIDI-enabled όργανο. Μιξάρετε στο ‘φτερό’ με έλεγχο για κάθε λειτουργεία , 
multitrack, record, effect, και να μιξάρετε τον ήχο σας με τον τρόπο που θέλετε με πολλαπλές εξόδους 
. Σώστε τα patterns που αγαπάτε, στοιχίστε τα μαζί και δημιουργήστε full songs και live sets, και 
όλα αυτά χωρίς να κοιτάξετε ούτε μια οθόνη. Χαρακτηριστικά: > 10 αναλογικούς ήχους: Kick, Snare 

1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, Cymbal, Closed Hat, Open Hat, και FM ήχο. > 64 patterns με 
μέχρι και 64 steps στο καθένα > Ξεχωριστό accent ανά drum > Επιλογή Color σε όλα τα instruments (εκτός 
Cowbell) > Song mode για τα patterns > Polyrhythm δυνατότητες: κάθε drum track μπορεί να έχει το δικό 
του μήκος > Swing: global ή ανά instrument > Randomness: δημιουργήστε pattern variations > Pattern 
Looper για επαναλήψεις beat > Roller για rolls στα instruments σε πραγματικό χρόνο > 
Distortion στην έξοδο με bypass > Εξυπνος μετρονόμος με headphone override > Πολλαπλές sync επιλο-

γές: Internal / MIDI / Clock, συμπεριλαμβανομένου 1PPS, 2PPQ, DIN24, and DIN48 > USB MIDI interface > 
Master έξοδο, και δυνατότητα ξεχωριστής εξόδου για Kick, Snares, Hats και FM ήχου > 3.5mm headphone 
έξοδος 

€ 249DrumBrute Impact

Το AudioFuse Studio, είναι το νέο audio interface της Arturia με 4 Discrete Pro 
εισόδους, 4 line εξόδους, 4 αναλογικά insert , ADAT I/O, SPDIF I/O, Word Clock, USB-C και MIDI. Επίσης 
διαθέτει και ένα USB hub 3-θυρών, γιατί οι επιπλέον θύρες USB δεν πάνε ποτέ χαμένες! Το AudioFuse 
Studio συγκεντρώνει τα πάντα σε ένα μέρος, με άριστο workflow και one-button one-function εντολές, 
ώστε να είστε πάντα δημιουργικοί και συγκεντρωμένοι σε αυτό που μετράει : τη μουσική σας. Επίσης 
μπορείτε να απολαύσετε μουσική μέσω Bluetooth streaming στα studio monitors σας!
Το AudioFuse Studio περιλαμβάνει επίσης την AudioFuse Creative Suite, μια εξαιρετική συλλογή από 

software effects και instruments πολύ χρήσιμα για τις παραγωγές σας καθώς και το Analog Lab Lite. Η 
AudioFuse Studio όχι μόνο σας δίνει ότι χρειάζεστε για να ηχογραφήσετε κορυφαία ποιότητα ήχου , σας 

δίνει θρυλικά effects και synth ήχους να απολαύσετε. Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse Studio > 18 ει-
σόδους, 20 εξόδους. > 24-bit νέας γενιάς μετατροπείς AD/DA μέχρι 192kHz sampling rate. > 4 εισόδους mic/
instrument/line (προενισχυτές τεχνολογίας DiscretePRO®). > 4 επιπλέον εισόδους line, (οι 5-6 για σύνδεση 
πικάπ). > 4 αναλογικά inserts στα κανάλια 1-4. > Bluetooth audio receiver (υποστηρίζει aptX© και AAC©). 
> 2 ζευγάρια αναλογικών εξόδων για ηχεία με σύνδεση balanced TRS. > 2 ανεξάρτητες stereo εξόδους για 
ακουστικά (6.35 και 3.5mm TRS). > 2 ανεξάρτητες αναλογικές line εξόδους. > Πλήρη τομέα monitoring με 
ανεξάρτητο έλεγχο στάθμης για ηχεία και ακουστικά. > Εσωτερικοί μίκτες για Direct monitoring ultra-low 
latency. > 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους ADAT μέχρι και 96kHz. > S/PDIF εισόδους/εξόδους ή Word clock εί-
σοδο, output/thru με RCA. > DiscretePRO® πιστοποιητικό απόδοσης μαζί με κάθε μονάδα. > USB-C interface 
για σύνδεση με PC & Mac, πλήρως συμβατό με USB 2.0. > Μεταλικό ανθεκτικό σασί desktop. > Διαστάσεις: 

265 Χ 160 Χ 72mm. > Περιλαμβάνει: Power supply, καλώδιο USB, καθώς και το AudioFuse Creative Suite.

€ 741AudioFuse Studio

Το AudioFuse 8Pre, είναι το νέο audio dual-mode interface της Arturia με 
δυνατότητα επέκτασης καναλιών μέσω ADAT. Διαθέτει συνολικά 16 εισόδους, 20 εξόδους, ενώ περιλαμ-
βάνει επίσης την AudioFuse Creative Suite, μια εξαιρετική συλλογή από software effects, καθώς και το 
Analog Lab Lite. Γενικά χαρακτηριστικά του AudioFuse 8Pre > 16 εισόδους, 20 εξόδους. > 24-bit νέας 
γενιάς μετατροπείς AD/DA μέχρι 192kHz sampling rate. > 8 εισόδους mic (προενισχυτές τεχνολογίας 
DiscretePRO®). > 2 εισόδους instrument, (στα κανάλια 1, 2). > 2 αναλογικά inserts στα κανάλια 1, 2. > 

Πρόσβαση από το εμπρός μέρος στα κανάλια 1, 2. > 8 ανεξάρτητες αναλογικές line εξόδους. > αναλογική 
έξόδο για ηχεία με σύνδεση balanced TRS. > 1 ανεξάρτητη stereo έξοδο για ακουστικά (6.35 και 3.5mm 
TRS). > Πλήρη τομέα monitoring με ανεξάρτητο έλεγχο στάθμης για ηχεία και ακουστικά. > Εσωτερικο 
μίκτη για Direct monitoring ultra-low latency. > 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους ADAT μέχρι και 96kHz. > Word 
clock είσοδο, output/thru με BNC. > DiscretePRO® πιστοποιητικό απόδοσης μαζί με κάθε μονάδα. > USB-C 
interface για σύνδεση με PC & Mac, πλήρως συμβατό με USB 2.0. > Μεταλικό ανθεκτικό σασί desktop. > Δι-
αστάσεις: 440 Χ 260 Χ 45mm. > Περιλαμβάνει: Power supply, καλώδιο USB, καθώς και το AudioFuse Creative 
Suite.

€ 554AudioFuse 8Pre
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Το Arturia MiniFuse 1 είναι μια φορητή κάρτα ήχου 1 in / 2 out, 
σχεδιασμένη να λειτουργεί για εσάς, ανεξάρτητα από το στυλ σας. Ηχογραφήστε τα φωνητικά, την κιθάρα, 
το podcast ή δημιουργήστε το κομμάτι σας στην υψηλότερη ποιότητα στούντιο. Περιλαμβάνεται ένα πλήρες 
πακέτο λογισμικού με όργανα, λογισμικό εγγραφής και εφέ. 

> Είσοδοι Combo XLR / 1/4 - συνδέστε μικρόφωνο ή καλώδιο οργάνων. > Στοιχεία ελέγχου με οπίσθιο 
φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν όταν συνδέσετε κάτι στην είσοδό, γίνονται κόκκινα όταν 
το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Έλεγχος στάθμης: Ρυθμίστε το επίπεδο του συνδεδεμένου μικροφώνου ή 
οργάνου. > Διακόπτης στάθμης οργάνου: Εναλλαγή μεταξύ επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, 
σταθερό σήμα. > Έλεγχος στάθμης ακρόασης: Ρυθμίστε την κύρια ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα 
ηχεία σας. > Διακόπτης τροφοδοσίας 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα (πυκνωτικά). >Έξο-
δος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω υποδοχής 1/4. > Έλεγχος στάθμης 

ακουστικών: Ρυθμίστε την ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ακουστικά σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδε-
θείτε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Σύνδεση διανομέα USB-A: Συνδέστε οποιαδήποτε τυπική 
συσκευή USB στο MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην πρίζα του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των 
ελεγκτών MIDI.
Παρακολούθηση εξόδων - Αριστερή και δεξιά έξοδος για να συνδέσετε τα ηχεία. > Διατίθεται σε άσπρο 

και μαύρο χρώμα. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lag Intro, 4 x 
Arturia FX, συνδρομή 3 μηνών Auto-Tune, GUITAR RIG 6 LE, συνδρομή 3 μηνών Splice και άλλα… > Ableton 
Live Lite: Για τις ανάγκες εγγραφής και μίξης. > Analog Lab Intro: Κλασικό και σύγχρονο συνθεσάιζερ με 
πολλούς ήχους. > 4 x Arturia FX: Ένας προενισχυτής παγκόσμιας κλάσης, plate reverb, tape echo και chorus 
effects. > Auto-Tune Unlimited: Συνδρομή 3 μηνών στο κορυφαίο λογισμικό κουρδίσματος. > GUITAR RIG 6 
LE για εξομοίωση ενίσχυσης κιθάρας και εφέ κιθάρα. > Splice Creator Plan: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το 
Splice - όλα τα δείγματα και loops που θα χρειαστείτε. 

€ 82MiniFuse 1

Το Arturia MiniFuse 2 είναι μια φορητή κάρτα ήχου 2 in / 2 out και 
MIDI interface, σχεδιασμένη να λειτουργεί για εσάς, ανεξάρτητα από το στυλ σας. Ηχογραφήστε τα φωνητι-
κά, την κιθάρα, το podcast ή δημιουργήστε το κομμάτι σας στην υψηλότερη ποιότητα στούντιο. Περιλαμβά-
νεται ένα πλήρες πακέτο λογισμικού με όργανα, λογισμικό εγγραφής και εφέ.. 

> Είσοδοι Combo XLR / 1/4 - συνδέστε μικρόφωνο ή καλώδιο οργάνων. > Στοιχεία ελέγχου με οπίσθιο 
φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν όταν συνδέσετε κάτι στην είσοδό, γίνονται κόκκινα όταν 
το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Έλεγχος στάθμης: Ρυθμίστε το επίπεδο του συνδεδεμένου μικροφώνου ή 
οργάνου. > Διακόπτης στάθμης οργάνου: Εναλλαγή μεταξύ επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, 
σταθερό σήμα. > Έλεγχος στάθμης ακρόασης: Ρυθμίστε την κύρια ένταση εξόδου για τα συνδεδεμέ-
να ηχεία σας. > Διακόπτης τροφοδοσίας 48V - Για μικρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα (πυκνωτικά). > 
Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα ακουστικά της επιλογής σας μέσω υποδοχής 1/4. > Έλεγχος στάθμης 

ακουστικών: Ρυθμίστε την ένταση εξόδου για τα συνδεδεμένα ακουστικά σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδε-
θείτε στον υπολογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Σύνδεση διανομέα USB-A: Συνδέστε οποιαδήποτε τυπική 
συσκευή USB στο MiniFuse για εξοικονόμηση χώρου στην πρίζα του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των 
ελεγκτών MIDI
Παρακολούθηση εξόδων - Αριστερή και δεξιά έξοδος για να συνδέσετε τα ηχεία. > Είσοδος/έξοδος MIDI 

DIN: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών MIDI για τα synths, τα drum machines, τα 
sequencers και άλλα. > Έλεγχος επιπέδου μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε από το MiniFuse. αναμειγνύεται μεταξύ 
του σήματος εισόδου και του σήματος από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή συσκευή σας. > Απευθείας μο-
νοφωνικός διακόπτης: Συνδυάστε τις εισόδους του MiniFuse, σε ένα μόνο μονοφωνικό σήμα εάν προτιμάτε 
έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Διατίθεται σε άσπρο και μαύρο χρώμα. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού 
περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, Analog Lag Intro, 4 x Arturia FX, συνδρομή 3 μηνών Auto-Tune, GUITAR RIG 
6 LE, συνδρομή 3 μηνών Splice και άλλα… > Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες εγγραφής και μίξης. > Analog 
Lab Intro: Κλασικό και σύγχρονο συνθεσάιζερ με πολλούς ήχους. > 4 x Arturia FX: Ένας προενισχυτής πα-
γκόσμιας κλάσης, plate reverb, tape echo και chorus effects. > Auto-Tune Unlimited: Συνδρομή 3 μηνών στο 
κορυφαίο λογισμικό κουρδίσματος. > GUITAR RIG 6 LE για εξομοίωση ενίσχυσης κιθάρας και εφέ κιθάρα.
Splice Creator Plan: Αποκτήστε 3 μήνες δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και loops που θα χρειαστείτε.

€ 123MiniFuse 2
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Η Arturia MiniFuse 4 είναι μια κάρτα ήχου για Audio/MIDI επό-
μενης γενιάς 4in/4out που έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώνει τις ιδέες σας στην τέχνη σας. Κάντε κρυ-
στάλλινες ηχογραφήσεις, βελτιώστε τις με δημιουργικό λογισμικό υψηλής ποιότητας και μεταφέρετε τον ήχο 
σας εκεί έξω. Η MiniFuse προέρχεται από τη βραβευμένη σειρά καρτών ήχου στούντιο Arturia AudioFuse. 

Συμβατό με την κατηγορία, το χαμηλό latency και το μεγάλο δυναμικό εύρος κάνουν εγγραφή κορυφαί-
ας ποιότητας. Η ηχογράφηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.  Χαρακτηριστικά: > 2 x combo εισόδους XLR / 
1/4» - συνδέστε μικρόφωνα ή καλώδια οργάνων. > 2 είσοδοι βύσματος 1/4» - συνδέστε 2 επιπλέον πηγές 
οργάνων. > Χειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν ως απόκριση στην είσοδο 
σας και γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Διακόπτης line/instrument: Εναλλαγή μεταξύ 
των επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Διακόπτης phantom power 48V - Για μι-
κρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα, το MiniFuse μπορεί να υο παρέχει. > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα 
ακουστικά της επιλογής σας μέσω της υποδοχής 1/4». > Λειτουργία LoopBack - εγγραφή ή stream επιπλέ-

ον ήχου από τον υπολογιστή σας παράλληλα με την είσοδο σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδέστε στον υπο-
λογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Διανομέας (hub) USB-A - Συνδέστε 2 τυπικές συσκευές USB στη MiniFuse 
για εξοικονόμηση χώρου στην υποδοχή του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των MIDI Controllers, έως 
και 250 mA. > Τροφοδοτικό – για να τροφοδοτήσετε τον διανομέα USB και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή 
με όλες τις εισόδους ήχου. > Έξοδοι οθόνης - Έξοδοι αριστερά και δεξιά για να συνδέσετε τις κύριες οθόνες 
ή τα ηχεία σας στο στούντιο. > MIDI DIN in/out: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών 
MIDI για τα synth, τα drum machines, τα sequencers και άλλα. > Έλεγχος έντασης μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε 
από το MiniFuse. συνδυάστε το σήμα εισόδου και το σήμα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή τη συσκευή 
σας. > Απευθείας μονοφωνικός διακόπτης: Αθροίστε τις εισόδους του MiniFuse σε ένα μονοφωνικό σήμα εάν 
προτιμάτε έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, 
Analog Lag Intro, 4 x Arturia FX, Auto-Tune 3μηνη συνδρομή, GUITAR RIG 6 LE, Splice 3μηνη συνδρομή και 
άλλα. > Περιλαμβάνεται το λογισμικό: Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες σας ηχογράφησης και μίξης, Analog 
Lab Intro: Κλασικοί και σύγχρονοι ήχοι συνθεσάιζερ. 4 x Arturia FX: Παγκόσμιας κλάσης προενισχυτής, plate 
reverb, tape echo και chorus. Auto-Tune: 3μηνη συνδρομή στο κορυφαίο λογισμικό pitch tuning. GUITAR 
RIG LE για εξομοιώσεις ενίσχυσης κιθάρας και κιθάρα FX. Πρόγραμμα δημιουργίας Splice: Αποκτήστε 3 μήνες 
δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και τις λούπες που θα χρειαστείτε. 

€ 177MiniFuse 4 White

Η Arturia MiniFuse 4 είναι μια κάρτα ήχου για Audio/MIDI επό-
μενης γενιάς 4in/4out που έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώνει τις ιδέες σας στην τέχνη σας. Κάντε κρυ-
στάλλινες ηχογραφήσεις, βελτιώστε τις με δημιουργικό λογισμικό υψηλής ποιότητας και μεταφέρετε τον ήχο 
σας εκεί έξω. Η MiniFuse προέρχεται από τη βραβευμένη σειρά καρτών ήχου στούντιο Arturia AudioFuse. 

Συμβατό με την κατηγορία, το χαμηλό latency και το μεγάλο δυναμικό εύρος κάνουν εγγραφή κορυφαί-
ας ποιότητας. Η ηχογράφηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.  Χαρακτηριστικά: > 2 x combo εισόδους XLR / 
1/4» - συνδέστε μικρόφωνα ή καλώδια οργάνων. > 2 είσοδοι βύσματος 1/4» - συνδέστε 2 επιπλέον πηγές 
οργάνων. > Χειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό: Τα κουμπιά του MiniFuse ανάβουν ως απόκριση στην είσοδο 
σας και γίνονται κόκκινα όταν το σήμα είναι πολύ υψηλό. > Διακόπτης line/instrument: Εναλλαγή μεταξύ 
των επιπέδων γραμμής και οργάνου για καθαρό, σταθερό σήμα. > Διακόπτης phantom power 48V - Για μι-
κρόφωνα που χρειάζονται ρεύμα, το MiniFuse μπορεί να υο παρέχει. > Έξοδος ακουστικών - Συνδέστε τα 
ακουστικά της επιλογής σας μέσω της υποδοχής 1/4». > Λειτουργία LoopBack - εγγραφή ή stream επιπλέ-

ον ήχου από τον υπολογιστή σας παράλληλα με την είσοδο σας. > Σύνδεση USB-C: Συνδέστε στον υπο-
λογιστή σας με γρήγορο USB-C. > Διανομέας (hub) USB-A - Συνδέστε 2 τυπικές συσκευές USB στη MiniFuse 
για εξοικονόμηση χώρου στην υποδοχή του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των MIDI Controllers, έως 
και 250 mA. > Τροφοδοτικό – για να τροφοδοτήσετε τον διανομέα USB και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή 
με όλες τις εισόδους ήχου. > Έξοδοι οθόνης - Έξοδοι αριστερά και δεξιά για να συνδέσετε τις κύριες οθόνες 
ή τα ηχεία σας στο στούντιο. > MIDI DIN in/out: Αποστολή, λήψη, συγχρονισμός και εγγραφή πληροφοριών 
MIDI για τα synth, τα drum machines, τα sequencers και άλλα. > Έλεγχος έντασης μίξης: Ελέγξτε τι ακούτε 
από το MiniFuse. συνδυάστε το σήμα εισόδου και το σήμα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή ή τη συσκευή 
σας. > Απευθείας μονοφωνικός διακόπτης: Αθροίστε τις εισόδους του MiniFuse σε ένα μονοφωνικό σήμα εάν 
προτιμάτε έναν πιο άμεσο ήχο εισόδου. > Το τεράστιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, 
Analog Lag Intro, 4 x Arturia FX, Auto-Tune 3μηνη συνδρομή, GUITAR RIG 6 LE, Splice 3μηνη συνδρομή και 
άλλα. > Περιλαμβάνεται το λογισμικό: Ableton Live Lite: Για τις ανάγκες σας ηχογράφησης και μίξης, Analog 
Lab Intro: Κλασικοί και σύγχρονοι ήχοι συνθεσάιζερ. 4 x Arturia FX: Παγκόσμιας κλάσης προενισχυτής, plate 
reverb, tape echo και chorus. Auto-Tune: 3μηνη συνδρομή στο κορυφαίο λογισμικό pitch tuning. GUITAR 
RIG LE για εξομοιώσεις ενίσχυσης κιθάρας και κιθάρα FX. Πρόγραμμα δημιουργίας Splice: Αποκτήστε 3 μήνες 
δωρεάν με το Splice - όλα τα δείγματα και τις λούπες που θα χρειαστείτε. 

€ 177MiniFuse 4 Black
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Το MicroFreak είναι το νέο συνθεσάιζερ της Arturia, με μοναδική εμφάνιση, 
εξαιρετικό ήχο και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Γενικά χαρακτηριστικά του MicroFreak 
> Oscillator Modes: Ο ψηφιακός ταλαντωτής (digital oscillator), που διαθέτει το MicroFreak, μπορεί να 

κάνει πράγματα που άλλα συνθεσάιζερ απλώς δεν μπορούν. Με λειτουργίες όπως: Texturer, KarplusStrong, 
Harmonic OSC, Superwave, οι μουσικοί πλέον μπορούν να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες. Επιπλέον σε 
συνεργασία με την Mutable Instruments, περιλαμβάνει το Plaits oscillator.
> Touch Keyboard με Aftertouch: Μη φοβάστε να δοκιμάσετε κάτι νέο και ασυνήθιστο. Η επιφάνεια αφής 

των πληκτρων του MicroFreak, είναι γρήγορη, φυσική και εκφραστική. Μπορεί να ανιχνεύσει την πίεση, 
και προσφέρει πολυφωνικό  aftertouch.

> State Variable Analog Filter: Τα αντίθετα έλκονται, γι’αυτό η Arturia συνδύασε τον ψηφιακό ταλαντωτή 
(digital oscillator) με ένα αναλογικό φίλτρο. Εμπνευσμένο από το φίλτρο 12dB Oberheim SEM, μπορείτε να 
κάνετε τον ήχο από «κραυγή» μέχρι «ψίθυρο». Το φίλτρο αυτό υποστηρίζει auto-oscillate.
> Modulation Matrix: Το MicroFreak διαθέτει matrix 5Χ7, με δυνατότητα ορισμού 3 προορισμών.
> Arpeggiator and Step Sequencer: Μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι 4 automations, να διορθώσετε νότες 

ανά step, ενώ υπάρχουν καινοτόμες επιλογές για «randomization». Τα step sequencer και arpeggiator του 
MicroFreak, είναι πραγματικά ισχυρά και διασκεδαστικά στη χρήση.
> Rear panel: Αντίθετα με άλλα συνθεσάιζερ, το πίσω μέρος του MicroFreak, είναι πολύ πλούσιο με άφθονες 

συνδέσεις. Προσφέρει CV/Gate: Pitch Out, Gate Out, Pressure Out, Clock In και Out, MIDI In και Out, καθώς 
και USB.
> OLED Display: Το πρώτο προιόν της Arturia που διαθέτει οθόνη high-definition OLED.

€ 277MicroFreak V3

Το MiniFreak είναι ένα πολυφωνικό υβριδικό synthesizer, που 
συνδυάζει δύο ψηφιακές μηχανές ήχου με αναλογικά φίλτρα, modulation, sequencing, 

στερεοφωνικό FX και ένα λεπτό πληκτρολόγιο με 37 νότες για ένα, ισχυρό όργανο που προσφέρει 
ατελείωτη αναζήτηση ανάμεσα σε ηχητικά σύμπαντα. Γενικά χαρακτηριστικά: > 6φωνη πολυφωνία. > 
Keyboard με 37 νότες και λεπτά πλήκτρα, με ευαισθησία στην ταχύτητα και aftertouch. > 2 μηχανές 
ήχου με 22 λειτουργίες ταλαντωτή συνολικά. > Η μηχανή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξερ-
γασία της μηχανής 1. > 1 envelope ανά φωνή. > 1 cycling envelope ανά φωνή. > 2 LFO ανά φωνή. > 
Πολυφωνικά αναλογικά φίλτρα και VCA. > 3 ψηφιακές υποδοχές FX με λειτουργία insert ή send και με 
10 FX για να διαλέξετε. > Καμπύλες LFO προσαρμόσιμες από το χρήστη. > Mod Matrix με 7 πηγές και 13 
πιθανούς προορισμούς. > Οθόνη OLED για οπτική ένδειξη σε πραγματικό χρόνο. > Διαισθητικό πρό-

γραμμα sequencer 64 βημάτων (4 σελίδες των 16 βημάτων). > 4 lanes αυτοματοποιημένης διαμόρφωσης. 
> Στοιχεία ελέγχου απόδοσης Arpeggiator, όπως Ratchet, Octave Randomize και άλλα. > MIDI in/out/thru. 
> Συνδεσιμότητα USB. > Συνδέσεις sustain, είσοδο audio in και είσοδο/έξοδο ρολογιού. > Στερεοφωνικές 
έξοδοι. > 256 εργοστασιακές προεπιλογές. > 256 μνήμες χρήστη. > Περιλαμβάνεται το λογισμικό MiniFreak 
V. > Διαστάσεις: 578mmx231mmx40mm. > Βάρος: 1,12 kg. > Συμβατό με Mac OS X και Windows.

€ MiniFreak



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 108



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 109

Ανθεκτική 
βαλίτσα με λαβή και ροδάκια, ειδικά σχεδιασμένη για την μεταφορά του MIDI Controller Interface, 
του Laptop, ή του μίκτη σας. Διαθέτει μια πληθώρα από τσέπες για καλώδια ήχου και USB , θήκες CD, 
ακουστικά και τροφοδοτικά. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον, > Θήκη για Midi 
Controller με επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 15,6’’, > Τσέπες για κάρτα ήχου και ακουστικά, > 
Θήκη για καλώδια και μικρότερα εργαλεία, > Τηλεσκοπική χειρολαβή, > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 
45.00 x 38.50 x 26.50, > Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 42.00 x 34.00 x 15.00, > Βάρος: 3.8 kg.
Συμβατή με: Pioneer DDJ-WeGO, NI Traktor Z2, BEHRINGER BCD3000, RELOOP BEATMIX, GEMINI 

CNTRL-7, DEMON DN-MC3000, NOVATION TWITCH, VESTAX VCI-300 MKII, AKAI MPD32, LAPTOP 
15.6’’

€  129UDG Creator Wheeled MIDI Controller BriefCase Black 15.6’’ U8012BL

Η θήκη 
UDG Creator Headphone Hardcase Large είναι η έξυπνη λύση για τον επαγγελματία DJ που θέλει να 
προστατεύσει τα ακουστικά του. Έχει σχεδιαστεί έξυπνα και με γούστο για να μπορεί να φιλοξενεί τα 
περισσότερα αναδιπλούμενα ακουστικά DJ. Είναι κατασκευασμένη από υλικό durashock EVA με πλα-
στικοποιημένο νάιλον εξωτερικό,έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. 
Διαθέτει ανθεκτική χειρολαβή και εύχρηστο φερμουάρ. Συμβατή με: Sennheiser HD 25-1, AIAIAI TMA 
1, καθώς και πολλά άλλα ακουστικά για DJ. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 22 x 26.5 x 9,. Εσωτερικές Δια-
στάσεις:Cm:  20.5 x 20.5 x 8.5, Βάρος: 0.3 kg. 

€  21UDG Creator Headphone Hardcase Large U8200BL

Η θήκη UDG 
Creator Headphone Hardcase Small είναι η έξυπνη λύση για τον επαγγελματία DJ που θέλει να προστα-
τεύσει τα ακουστικά του. Έχει σχεδιαστεί έξυπνα και με γούστο για να μπορεί να φιλοξενεί τα περισσό-
τερα αναδιπλούμενα ακουστικά DJ. Είναι κατασκευασμένη από υλικό durashock EVA με πλαστικοποιη-
μένο νάιλον εξωτερικό,έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Διαθέτει 
εσωτερική επένδυση από μαλακό fleece και εύχρηστο φερμουάρ. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 20 x 20 x 
10. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm:  17.5 x 17.5 x 9. Βάρος: 0.2 kg. 

€  17UDG Creator Headphone Case Small U8201ΒL

UDG GEAR
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Ανθεκτική 
προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί τα Traktor Kontrol X1 και Traktor Kontrol F1, 
της Native Instruments. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό 
του. 
Η UDG Creator NI-Kontrol X1/F1 Hardcase Protector είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, 

συμπιεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία 
από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 33 x 16 x 6. Βάρος: 0.4 kg. 

€  25UDG Creator NI Kontrol X1/F1 Hardcase Protector U8410

Ανθεκτική 
προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί το Maschine της Native Instruments. Ιδανική 
για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η UDG Creator NI-Kontrol 
X1/F1 Hardcase Protector είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπιεσμένο υλικό EVA, με 
εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα 
και υγρά. Διαθέτει εύχρηστο φερμουάρ και στιβαρή χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Εξωτερικές Δια-
στάσεις:Cm: 37 x 35 x 7. Βάρος: 1 kg.

€  43UDG Creator NI Maschine Hardcase Protector U8411

Ανθεκτική 
προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί  4 USB sticks, κάρτες SD, επαγγελματικές 
κάρτες, καθώς και ακουστικά in-ear. Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει 
τον εξοπλισμό του. Η θήκη UDG Creator DIGI Hardcase Small είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, 
ελαφρύ, συμπιεσμένο υλικό EVA, με εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει 
προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm:14 x 10.5 x 3.5. Βάρος: 
0.11 kg. 

€  14UDG Creator DIGI Hardcase Small U8418

€  21UDG Creator DIGI Hardcase Medium U8426BL

€  67UDG Creator DIGI Hardcase Large U8419

Ανθεκτική 
προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί  κεφαλές πικ-απ (Shure, Ortofon, Stanton, 
κ.α.). Ιδανική για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. UDG Creator 
Cartridge Hardcase  είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπιεσμένο υλικό EVA, με εξωτερι-
κό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα και υγρά. 
Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm:24.5 x 13.5 x 5.5. Βάρος: 0.26 kg. 

€  21UDG Creator Cartridge Hardcase U8420
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€  84UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Small U9011

Τσάντα 
ώμου, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέ-
θους , όπως τα Native Instruments S2, Akai APC 40 και Allen & Heath Xone DX. Διαθέτει επένδυση από 
πολυτελές υλικό σε σχήμα αυγοθήκης, για καλύτερη προστασία των fader και των ποτενσιομέτρων του 
controller σας. Διαθέτει και επιπλέον μεγάλη τσέπη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, 
αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player.  Το 
UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium διαθέτει επίσης με εύχρηστη χειρολαβή μεταφοράς, 
ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου καθώς και Τηλεσκοπική χειρολαβή, έτσι ώστε να εφαρμόζει επάνω σε UDG 
trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον. Θήκη με επένδυση για Midi Controller 
ή laptop μέχρι 18.4’’ Θήκη για για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων 
ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Χειρολαβή μεταφοράς, 
ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm:  49 x 37 x 16. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 47.5 
x 36 x 9. Βάρος: 1.9 kg. 

€  101UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium U9012

Τσάντα 
ώμου, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέ-
θους , όπως τα Native Instruments S4, Denon MC-6000 και American Audio VMS4. Διαθέτει επένδυση 
από πολυτελές υλικό σε σχήμα αυγοθήκης, για καλύτερη προστασία των fader και των ποτενσιομέτρων 
του controller σας. Διαθέτει και επιπλέον μεγάλη τσέπη για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλω-
δίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτικών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. 
Το UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium διαθέτει επίσης με εύχρηστη χειρολαβή μεταφοράς, 
ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου καθώς και Τηλεσκοπική χειρολαβή, έτσι ώστε να εφαρμόζει επάνω σε UDG 
trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον. Θήκη με επένδυση για Midi Controller ή 
laptop μέχρι 20’’. 
Θήκη για για αποθήκευση USB sticks, καρτών SD, καλωδίων, αναδιπλούμενων ακουστικών, τροφοδοτι-

κών AC, φωτογραφικών μηχανών compact ή MP3 player. Χειρολαβή μεταφοράς, ρυθμιζόμενος ιμάντας 
ώμου. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm:  55 x 39 x 18. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm:  50 x 34 x 7. Βάρος: 2 kg

€  118UDG Ultimate Midi Controller Sling Bag Large U9013

Βαλίτσα 
μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με 25 χιλιοστά επένδυση, φερμουάρ με ειδική επε-
ξεργασία ανοδίωσης, εσωτερική επένδυση από βελούδο και αποσπώμενη εσωτερική βάτα, θα κρατήσει 
τον εξοπλισμό σας ασφαλή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διαθέτει και επιπλέον μπροστινή τσέπη για 
ακουστικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Κυψελωτό υλικό, με 25 χιλιοστά 
επένδυση. Επίσημο προϊόν Pioneer Συμβατή με Pioneer CDJ-350/400/200/ DJM350/400. Μπροστινή 
θήκη για αποθήκευση καλωδίων και αξεσουάρ. Αποσπώμενος ιμάντας ώμου. Διπλή, ανθεκτική χειρο-
λαβή. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm:  28.50 x 37.00 x 17.50. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 21.50 x 30.50 x 
11.50. Βάρος: 1.7 kg. 

€  101UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Small U9018

Βαλίτσα 
μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με επένδυση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανο-
δίωσης, εσωτερική επένδυση από βελούδο και αποσπώμενη εσωτερική βάτα, θα κρατήσει τον εξοπλι-
σμό σας ασφαλή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διαθέτει και επιπλέον μπροστινή τσέπη για ακουστι-
κά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Κυψελωτό υλικό, με επένδυση, Επίσημο 
προϊόν Pioneer, Συμβατή με Pioneer CDJ 2000/1000/900 DJM800/700, Μπροστινή θήκη για αποθήκευση 
καλωδίων και αξεσουάρ, Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, Διπλή, ανθεκτική χειρολαβή, Εξωτερικές Διαστά-
σεις:cm: 39 x 48 x 18.5, Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 32 x 41 x 12, Βάρος: 2.15 kg, Χρώμα: Μαυρο.

€  113UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Large U9017
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H τσάντα 
μεταφοράς Producer Bag δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ηλεκτρονικού μουσικού. Εί-
ναι ειδικά σχεδιασμένη για να μπορεί να μεταφέρει laptop έως 17» καθώς και ένα μικρό MIDI controller 
(όπως Vestax VCI 100/300). Με μαλακή εσωτερική επένδυση, ανατομικούς ιμάντες ώμου, μεγάλο 
τσέπες με φερμουάρ velcro, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης ΥΚΚ και κλειδαριά, η τσάντα 
Producer Bag εγγυάται ότι θα  προστατεύσει τον εξοπλισμό σας. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με 
Trolley. Χαρακτηριστικά:      Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις για Laptop 
17» και ένα μικρό MIDI controller (Vestax VCI 100/300). Εξωτερικές τσέπες για αξεσουάρ. Εξωτερικές 
Διαστάσεις:Cm:  39.00 x 53.00 x 23.50. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 26.00 x 40.00 x 15.00. Βάρος: 2.1 

kg. 

€  126UDG ProducerBag Small U9023

H τσάντα 
μεταφοράς Producer Bag δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ηλεκτρονικού μουσικού. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μπορεί να μεταφέρει laptop έως 18.5» καθώς και ένα μεγάλο MIDI 
controller. Με μαλακή εσωτερική επένδυση, ανατομικούς ιμάντες ώμου, μεγάλες τσέπες με φερμουάρ 
velcro, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης ΥΚΚ και κλειδαριά, η τσάντα Producer Bag εγγυάται 
ότι θα προστατεύσει τον εξοπλισμό σας. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με Trolley. Διαθέτει ένα μεγά-
λο κεντρικό χώρο με επένδυση και διαχωριστικό καθώς και 6 επιπλέον εξωτερικές τσέπες για μικρότερα 
μηχανήματα και αξεσουάρ. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Κεντρικός χώρος με δύο 
μεγάλες χωριστές θέσεις, για ένα Laptop 17» και ένα μεγάλο MIDI controller, 6 εξωτερικές τσέπες για 
αξεσουάρ, Ειδική τσέπη με διαχωριστικά για καλύτερη ταξινόμηση, Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm:  46 x 56 
x 25, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 32 x 46.5 x 15, Βάρος: 3,25 kg, Χρώμα: Μαυρο/ Πορτοκαλί επένδυ-

ση.

€  129UDG Ultimate ProducerBag Large U9022BL/OR

Tσάντα 
πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου 
μεγέθους , όπως τα Native Instruments S4, Denon MC-6000 και American Audio VMS4. Κατασκευασμέ-
νη από υψηλής ποιότητας ύφασμα, το UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small. Διαθέτει μαλακή 
επένδυση για μεγαλύτερη προστασία. Το πρωτοποριακό κύριο διαμέρισμα επιτρέπει γρήγορη πρόσβα-
ση αλλά και ασφάλεια κατά την μεταφορά. Η πλαϊνή θήκη μπορεί να χωρέσει laptop μέχρι 18 «και η 
εσωτερική τσέπη διαθέτει έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα 
αξεσουάρ σας. Η τσάντα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη καθώς διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους 
μεταφοράς. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Θέση με επένδυση για μεταφορά με-
γάλων MIDI Controller όπως NI S4/Denon DN-MC 6000/American Audio VMS4. Πλαϊνή θήκη για laptop 
μέχρι 18’’. Ειδική τσέπη με έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα 
αξεσουάρ σας. Αποσπώμενα λουριά πλάτης. Μαλακή χειρολαβή  στην άνω και την πλαϊνή όψη της τσά-
ντας. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm:  38 x 56 x 17. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 33.5 x 50 x 8. Βάρος: 3 kg. 

€  168UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small U9103

Τσάντα 
πλάτης, ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου 
μεγέθους , όπως τα Native Instruments S4, Reloop Terminal Mix 4, Denon DN-MC 6000, American Audio 
VMS4 και Pioneer (DDJ SX, DDJ Ergo, DDJ S1/T1). Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα, το 
UDG Ultimate Midi Controller Backpack Large διαθέτει μαλακή επένδυση για μεγαλύτερη προστασία. Το 
πρωτοποριακό κύριο διαμέρισμα επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση αλλά και ασφάλεια κατά την μεταφορά. 
Η πλαϊνή θήκη μπορεί να χωρέσει laptop μέχρι 18 «, ενώ διαθέτει δύο επιπλέον εξωτερικές τσέπες, εκ 
των οποίων η μία διαθέτει έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα 
αξεσουάρ σας. Η τσάντα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη καθώς διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους 
μεταφοράς. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Θέση με επένδυση για μεταφορά με-
γάλων MIDI Controller όπως NI S4/Denon DN-MC 6000/American Audio VMS4, Πλαϊνή θήκη για laptop 
μέχρι 18’’, 2 εξωτερικές τσέπες για αξεσουάρ, Ειδική τσέπη με έξυπνη διαρρύθμιση για να αποθηκεύετε 
με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Λουριά πλάτης και αποσπώμενο λουρί ώμου. Μαλακή 
χειρολαβή  στην άνω και την πλαϊνή όψη της τσάντας. Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm:  38 x 73 x 17, Εσω-
τερικές Διαστάσεις: Cm: 35 x 71 x 12, Βάρος: 3.80 kg, Χρώμα: Μαύρο/ Πορτοκαλί επένδυση.

€  202UDG Ultimate Midi Controller Backpack Large U9104
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Το σακίδιο 
UDG Ultimate Digi BackPack έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου DJ που δου-
λεύει με laptop! Το UDG Ultimate Digi BackPack είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ύφασμα 
με εσωτερική επένδυση και φαρδιά λουριά πλάτης για εύκολο κουβάλημα και μπορεί να χωρέσει οτιδή-
ποτε μπορεί να χρειαστεί ο σύγχρονος DJ. Διαθέτει επενδυμένη εσοχή για φορητό υπολογιστή έως και 
17». Η κύρια θέση του σακιδίου μπορεί να χωρέσει MIDI controller και, περιοδικά / έγγραφα. Διαθέτει 
επίσης επιπλέον εξωτερική τσέπη με ειδική θήκη για κάρτα ήχου, καθώς και τσέπη με διαχωριστικά για 
καλύτερη ταξινόμηση των αξεσουάρ. Διαθέτει επίσης επιπλέον 4 μικρότερες εξωτερικές τσέπες, εκ των 
οποίων η μία επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά σας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο 
Nylon 420D, Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις, μία για Laptop 17»» MacBook Pro και μία για MIDI controller, 
Εξωτερική τσέπη με ειδική θήκη για κάρτα ήχου, Τσέπη με διαχωριστικά για καλύτερη ταξινόμηση των 
αξεσουάρ, Ειδική τσέπη/σακούλα που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά. Μαλακή χειρολαβή. 
Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm:  33.5 x 48 x 27, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 30 x 42 x 13, Βάρος: 2.10 kg, 
Χρώμα: Μαύρο/ Πορτοκαλί επένδυση

€  126UDG Ultimate Digi BackPack U9101

Το σακί-
διο UDG Ultimate Backpack έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου DJ. Το UDG 
Ultimate Backpack είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ύφασμα και διαθέτει επενδυμένη 
εσοχή για φορητό υπολογιστή έως και 17» MacBook Pro. Η κύρια θέση του σακιδίου μπορεί επίσης 
να χωρέσει και μικρό MIDI controller περιοδικά / έγγραφα. Διαθέτει επίσης ειδική τσέπη/σακούλα που 
επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά σας, καθώς και έξυπνη εσωτερική διαρρύθμιση για να 
αποθηκεύετε με τάξη και ασφάλεια τα μικρότερα αξεσουάρ σας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο 
Nylon 420D. Δύο μεγάλες χωριστές θέσεις για Laptop 17»» MacBook Pro και ένα μικρό MIDI controller. 
Ειδική τσέπη/σακούλα που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα ακουστικά. Έξυπνη εσωτερική διαρρύθ-
μιση για αποθήκευση αξεσουάρ. Αποσπώμενα λουριά πλάτης. Μαλακή χειρολαβή. Εξωτερικές Διαστά-
σεις:Cm:  40 x 51 x 22. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 33 x 40 x 14. Βάρος: 1.5 kg. 

€  109UDG BackPack U9102

Η SlingBag 
είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 50 δίσκους βινυλίου. Διαθέτει τσέπες στα πλα-
ϊνά και μια μεγάλη τσέπη μπροστά, η οποία περιέχει δύο δωρεάν UDG CD wallets 24. Η UDG Slingbag 
διαθέτει κλειδαριά UDG Safe T-Lock για την φύλαξη των πολύτιμων αρχείων σας. Επιπλεόν, η στιβαρή 
της κατασκευή καθιστά αδύνατο να χαλάσει η χειρολαβή και ο ιμάντας ώμου. Η SlingBag μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με την UDG SlingBag Trolley. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδι-
άβροχο Nylon 420D. Τσέπη με επένδυση για μεταφορά περίπου 50 δίσκων βινυλίου. 2 πλαϊνές τσέπες. 
Δώρο 2 UDG CD wallets 24. Αποσπώμενος ιμάντας ώμου. Μαλακή χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. 
Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 39.00 x 38.00 x 21.00. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 32.00 x 32.00 x 16.00. 

Βάρος: 1.8 kg

€  59UDG SlingBag Black Grey Stripe U9635

Χωρίς UDG 
CD wallets 24. 

€  110UDG SlingBag Black U9630
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Η βαλίτσα 
UDG Trolley To Go είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τσάντες κατάλ-
ληλες για αεροπορικά ταξίδια. Πρόκειται για μια τσάντα trolley με σταθερή δομή και ροδάκια κατάλληλα 
για μεταφορά στους μεγάλους διαδρόμους των αεροδρομίων. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο 
Nylon 420D. Εσωτερική επένδυση από υλικό foam. Κατάλληλη για 50 δίσκους βινυλίου ή ένα CD Wallet 
128. Έξτρα τσέπη για αξεσουάρ. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Αποσπώμενος ιμάντας ώμου. Κλειδαριά με 
συνδυασμό. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 36.00 x 44.00 x 26.00. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 30.00 x 
32.00 x 15.00. Βάρος: 3.8 kg. 

€  143UDG Trolley To Go U9870BL

Η UDG 
κυκλοφόρησε την πρώτη βάση για φορητούς υπολογιστές/controllers, που συνδυάζει σταθερή, ασφαλή 
κατασκευή, φορητότητα, πτυσσόμενο ύψος και ρύθμιση γωνίας κλίσης, περιστρεφόμενο δίσκο, μικρό 
βάρος και εξαιρετικά προσιτή τιμή. Το UDG Laptop / Controller Stand συναρμολογείται εύκολα και περι-
λαμβάνει προστατευτική θήκη από νεοπρένιο. Διαστάσεις: cm: 34 x 42 x 28, Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμί-
νιο αεροπορικού τύπου, Βάρος: 1.6 kg, Χρώματα: Black, Συμβατό με: laptop 13”-18” , iPad ή controller. 

€  126UDG Creator Laptop / Controller Stand U6010

Η UDG 
παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Flightbag 
σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρί-
ως διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders 
και κουμπιών του controller σας. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς 2 laptop μέχρι 19’’, επιπλέον θήκη 
με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Είναι συμβατή με τα 
controller Pioneer DDJ-SR/SX/S1/T1/Ergo, XDJ-R1/Aero, Numark NS6/N4/4 Trak. Χαρακτηριστικά: > 
Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με 
επένδυση, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για 2 laptop μέχρι 19’’, > Θήκη για κάρτα ήχου 
και αξεσουάρ, > Εξωτερική τσέπη, > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 73 x 43 x 20, > Εσωτερικές Διαστά-
σεις:cm: 70 x 40 x 11 cm, > Βάρος: 2,60 kg, > Χρώμα: Μαύρο

€  151Urbanite MIDI Controller FlightBag Large U7002

Η UDG 
παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Flightbag 
σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρί-
ως διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders 
και κουμπιών του controller σας. Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς 2 laptop μέχρι 19’’, επιπλέον θήκη 
με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Είναι συμβατή με τα 
controller Pioneer DDJ-SZ, Numark NS7 II/ NS7 FX. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D 
> Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Κύριο διαμέρισμα με 
επένδυση, > Θήκη για 2 laptop μέχρι 19’’, > Θήκη για κάρτα ήχου και αξεσουάρ, > Εξωτερική τσέπη, 
> Εξωτερικές Διαστάσεις:92.2 x 49.2 x 19.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις:89.2 x 46.2 x 10.5 cm, > 
Βάρος: 4.48 kg, > Χρώμα: Μαύρο

€  168Urbanite MIDI Controller FlightBag XL U7003BL
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Ανθεκτική 
προστατευτική θήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί τους controller Novation Launchpad. Ιδανική 
για κάθε DJ που ταξιδεύει πολύ και θέλει να προφυλάξει τον εξοπλισμό του. Η UDG Creator Novation 
Launchpad S Hardcase Black είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, ελαφρύ, συμπιεσμένο υλικό EVA, με 
εξωτερικό από πλαστικοποιημένο νάιλον, έτσι ώστε να παρέχει προστασία από γρατζουνιές, πεσίματα 
και υγρά. Χαρακτηριστικά: > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 29 x 29 x 3.5, > Βάρος: 0.35 kg, > Χρώμα: 

Μαύρο

€  17UDG Creator Novation Launchpad S Hardcase Black U8423

Θήκη μετα-
φοράς για έως 258 CD ή DVD. Διαθέτει 2 εξωτερικές τσέπες καθώς και κύριο διαμέρισμα με διαχωριστι-
κά. Η τσάντα Ultimate CD SlingBag 258 διαθέτει χειρολαβή καθώς και ανατομικό, αποσπώμενο ιμάντα 
ώμου για άνετη μεταφορά. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, > Διαστάσεις: cm: 
31.5 x 40.5 x 19, > Βάρος:  2.5 kg 

€  34UDG Ultimate CD SlingBag 258 U9646BG

Η UDG 
παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας 
επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως 
διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και 
κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SB, NI Traktor S4 MK2/S2 MK2, Numark Mixtrack 
Pro II, Reloop Beatpad, Akai MPC Renaissance, Vestax VCI-400DJ. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιά-
βροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > 
Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 56.5 x 37 x 18, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 53 x 34 x 9, > Βάρος: 1,70 

kg, > Χρώμα: Μαύρο

€  84Urbanite MIDI Controller Sleeve Medium U7101BL

Η UDG 
παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας 
επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως 
διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και 
κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SR/SX/S1/T1/Ergo, XDJ-R1/Aero, Numark NS6/
N4/4 Trak. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > 
Χειρολαβή και ιμάντας ώμου με επένδυση, > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 73 x 43 x 14 cm, > Εσωτερικές 
Διαστάσεις:cm: 70 x 40 x 11.5 cm, > Βάρος: 1,70 kg, > Χρώμα: Μαύρο

€  91Urbanite MIDI Controller Sleeve Large U7102BL
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H UDG 
Creator Controller Hardcase XL είναι μια σκληρή θήκη ειδικά φτιαγμένη για την ασφαλή μεταφορά των 
DDJ-SX2, XDJ R1, DDJ S1/T1, Numark N4, NS6, 4 TRAK. Η UDG Controller Hardcase είναι κατασκευ-
ασμένη από ανθεκτικό ελαφρύ υλικό EVA με εξωτερικό από αδιάβροχο νάιλον. Η θήκη αυτή παρέχει 
τέλεια προστασία από πεσίματα, γρατσουνίσματα και υγρά. Το εσωτερικό σε σχήμα αυγοθήκης προστα-
τεύει τα jog wheels, τα faders και τα κουμπιά του μηχανήματός σας. Οι UDG Controller Hardcases είναι 
διαθέσιμες σε 4 μεγέθη και έχουν σχεδιαστεί με δεξιοτεχνία για να ταιριάζουν σε πολλά διαφορετικά 
μηχανήματα και να τους παρέχουν την προστασία που τους αξίζει.

€  76Creator Controller Hardcase XL U8303BL

€  59Creator Controller Hardcase L U8302BL

€  101Creator Controller Hardcase XXL U8304BL

€  42Creator Controller Hardcase M U8301

Η StarterBag 
είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 50 δίσκους βινυλίου ή MIDI Controller, κάρτα 
ήχου, ακουστικά και καλώδια. Είναι η τέλεια λύση για τον DJ που ψάχνει για τσάντα με επένδυση, σε 
προσιτή τιμή. Διαθέτει αποσπώμενο υμάντα ώμου και χειρολαβή για εύκολο κουβάλημα. Το εσωτερικό 
της τσάντας είναι επενδυμένο με αφρώδες υλικό PVC για μεγαλύτερη προστασία. Χαρακτηριστικά: > 
Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, > Τσέπη με επένδυση για μεταφορά περίπου 50 δίσκων βινυλίου ή 
ενός MIDI Controller ή μιας κάρτας ήχου ή ενός CD Wallet 100/150/280, > Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, 
> Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά, > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 34 x 34.5 x 19, > Εσωτερικές Διαστά-
σεις:Cm: 32.5 x 33 x 17.5, > Βάρος: 2.1 kg, > Χρώματα: Camo Grey

€  59Ultimate StarterBag U9500

Η UDG 
Ultimate Tone Control Sleeve Black είναι μια μαλακή θήκη για βινύλια, κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση για την προστασία των δίσκων σας. Είναι κατασκευα-
σμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα και έχει σχεδιαστεί για να προστατεύουν τέσσερα βινύλια 12 «. 
Οι εσωτερικές θήκες είναι κατασκευασμένες από διάφανο πλαστικό vinyl με αντι-στατική υφασμάτινη 
μεμβράνη, που προστατεύει το βινύλιο από γρατσουνιές. Οι εσωτερικές θήκες έχουν διαθέτουν ανοίγ-
ματα εύκολης πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορείτε μπορούν να αποθηκεύσετε και να αφαιρέσετε τους 
δίσκους σας εύκολα.  Διαθέτει επίσης εσωτερική τσέπη πλέγματος για να μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα 
πανάκι καθαρισμού η κάποιο άλλο μικρό αξεσουάρ. Χαρακτηριστικά: > Διαστάσεις: cm:  34.5 x 36 x 4, 

> Υλικό: Αδιάβροχο νάυλον

€  22Ultimate Tone Control Sleeve Black U9648BL

Η UDG 
παρουσιάζει την μοντέρνα σειρά τσαντών Urbanite, για DJ και παραγωγούς. Το Controller Sleeve σας 
επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά γρήγορα και απλά. Το κυρίως 
διαμέρισμα διαθέτει ειδική επένδυση «αυγοθήκη» για καλύτερη προστασία των jog wheels, faders και 
κουμπιών. Είναι συμβατή με τα controller Pioneer DDJ-SZ, Numark NS7 II/ NS7 FX. Χαρακτηριστικά: 
> Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Φερμουάρ με εργονομική λαβή, > Χειρολαβή και ιμάντας ώμου 
με επένδυση, > Εξωτερικές Διαστάσεις:92.2 x 49.2 x 19.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 70 x 40 x 
11.5 cm, > Βάρος: 2,72 kg, >  Χρώμα: Μαύρο

€  117Urbanite MIDI Controller Sleeve Extra Large U7103BL
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Η UDG 
Headphone Bag είναι μια συμπαγής θήκη, σχεδιασμένη για να χωράει τα περισσότερα αποσπώμενα 
ακουστικά DJ, φλασάκια USB, κάρτες μνήμης SD και πολλά άλλα. Διαθέτει ένα ειδικό ρυθμιζόμενο και 
αποσπώμενο ιμάντα ώμου και χειρολαβή. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες τσάντες UDG. Γενικά 
χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Ballistic Nylon 1680D, > Εσωτερική επένδυση, > Αποσπώμενος ιμάντας 
ώμου, > Φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης, > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 22 x 22 x 9, > 
Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 21 x 21 x 8, > Βάρος: 0.35 kg, > Χρώματα: Black Grey Stripe, 

€  34UDG Ultimate DIGI Headphone Bag Black U9950BL

Το MIDI 
Controller BackPack Large, σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά 
γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα σας επιτρέπει να μεταφέρετε το controller σας με ασφάλεια. 
Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς laptop μέχρι 19’’, επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, 
ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Μπορείτε να φορέσετε την τσάντα αυτή με 4 διαφο-
ρετικούς τρόπους. Είναι συμβατό με τα controller NI Traktor S8, Pioneer DDJ-SX2/SR, XDJ-R1. Γενικά 
χαρακτηριστικά : > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Χειρολαβή και στις 2 πλευρές, λουριά πλάτης 
και αποσπώμενος υμάντας ώμου, > Κύριο διαμέρισμα με επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 19’’, > 
Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 73 x 43 x 22.5 cm, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 70 x 40 x 10 cm, > Βάρος: 
3,80 kg, > Χρώμα: Μαύρο, 

€  168Urbanite MIDI Controller Backpack Large U7202BL

Το MIDI 
Controller BackPack Medium, σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας από δουλειά σε δουλειά 
γρήγορα και απλά. Το κυρίως διαμέρισμα σας επιτρέπει να μεταφέρετε το controller σας με ασφάλεια. 
Διαθέτει επίσης θήκη μεταφοράς laptop μέχρι 19’’, επιπλέον θήκη με διαχωριστικά για κάρτες ήχου, 
ακουστικά και αξεσουάρ, και εξωτερική τσέπη. Μπορείτε να φορέσετε την τσάντα αυτή με 4 διαφορετι-
κούς τρόπους. Είναι συμβατή με τα controller Numark NV/Mixtrack Pro 3, Pioneer DDJ-SB, NI Maschine 
Studio, Traktor S4 MK2/S2 MK2. Γενικά χαρακτηριστικά : > Ύφασμα: Αδιάβροχο υλικό 600D, > Χει-
ρολαβή και στις 2 πλευρές, λουριά πλάτης και αποσπώμενος υμάντας ώμου, > Κύριο διαμέρισμα με 
επένδυση, > Θήκη για laptop μέχρι 19’’, > Εξωτερικές Διαστάσεις:cm: 59 x 40 x 22 cm, > Εσωτερικές 
Διαστάσεις:cm: 56 x 37 x 9 cm, > Βάρος: 3,20 kg, > Χρώμα: Μαύρο,

€  159Urbanite MIDI Controller Backpack Medium U7201BL

Ανθεκτική 
βαλίτσα με λαβή και ροδάκια, ειδικά σχεδιασμένη για την μεταφορά του MIDI Controller Interface, 
του Laptop, ή του μίκτη σας. Διαθέτει μια πληθώρα από τσέπες για καλώδια ήχου και USB , θήκες CD, 
ακουστικά και τροφοδοτικά. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο ανθεκτικό νάιλον 1680D. > Θήκη 
για Midi Controller με επένδυση > Θήκη για laptop μέχρι 17’’ > Τσέπες για κάρτα ήχου και ακουστικά > 
Θήκη για καλώδια και μικρότερα εργαλεία > Τηλεσκοπική χειρολαβή. > Κατάλληλο για Pioneer CDJ-
2000 Nexus, CDJ-900 Nexus, DDJ-WeGO3, DJM-750 K/S, DJM-S9, DJM-900SRT, DDJ-SR, XDJ-1000, 
Reloop Beatpad 2, RMP-4, Beatmix, Digital Jockey-3, Jockey 3 Remix, Allen & Heath Xone 43C, Rane 
Sixty-Eight, Sixty-Four > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 37 x 59 x 28 > Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 34 x 
51 x 17 > Βάρος: 4 kg

€  235Creator Wheeled Laptop Backpack Black 21» Version 2 U8007BL
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 1m U95001BL

UDG CABLES

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 1m U95001GR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Straight 1m U95001LB

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 1m U95001OR
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 1m U95001RD

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 1m U95001WT

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95001YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 1m U95001YL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 2m U95002BL
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 2m U95002GR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Straight 2m U95002LB

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 2m U95002OR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 2m U95002RD
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 2m U95002WT

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95002YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 2m U95002YL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m U95003BL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 3m U95003GR
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m U95003LB

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 3m U95003OR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 3m U95003RD

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 3m U95003WT
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95003YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 3m U95003YL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 1m U95004BL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 1m U95004GR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 1m U95004LB
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 1m U95004OR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 1m U95004RD

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 1m U95004WT

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  7.50U95004YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 1m U95004YL
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 2m U95005BL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 2m U95005GR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 2m U95005LB

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 2m U95005OR
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 2m U95005RD

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 2m U95005WT

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  9.00U95005YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 2m U95005YL

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m U95006BL



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 127

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 3m U95006GR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m U95006LB

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 3m U95006OR

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 3m U95006RD
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Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 3m U95006WT

Τα UDG Ultimate Audio Cables έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση συσκευών USB. Είναι ιδανικά για τη 
σύνδεση μιας κάρτας ήχου, μικροφώνου USB, οργάνου ή των περισσοτέρων περιφερειακών υπολογι-
στή σε υπολογιστή. Χαρακτηριστικά: > Καλώδια βελτιστοποιημένου ήχου υψηλής ταχύτητας USB 2.0 
A-Male σε B-Male. > Συνδέουν μικρόφωνα, keyboards και συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα, 
όπως κάρτες ήχου και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας. > Κατασκευασμένα με 
επιχρωμιωμένους, επιχρυσωμένους συνδετήρες για βέλτιστο σήμα. > Δύο πηνία φερρίτη: βοηθούν 
στην εξάλειψη του θορύβου και στις δύο κατευθύνσεις. > Περιλαμβάνει ιμάντα Velcro UDG για εύκολη 
αποθήκευση. > Καλώδιο USB υψηλής ποιότητας με πολύ θωρακισμένο PVC. > Εργονομικό σχεδιασμό 
UDG. > Διάφορα χρώματα καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση. > Διαθέσιμο Μήκος: 1, 2 & 3 μέτρα. > 
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Πράσινο, Ανοιχτό Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό & Κίτρινο

€  11.00U95006YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 3m U95006YL

Είστε DJ που 
αναζητά μια επαγγελματική, ανθεκτική λύση θήκης για το Rane Twelve MKII; Μην ψάχνετε άλλο, η UDG 
ανέπτυξε ένα εξαιρετικά ελαφρύ EVA Hardcase σχεδιασμένο για χρήση στο δρόμο. Κατασκευασμένη 
από ανθεκτικό ελαφρύ υλικό συμπίεσης EVA με λαμιναρισμένο εξωτερικό νάιλον, αυτή η θήκη παρέ-
χει προστασία από πτώσεις, γρατζουνιές και υγρά. Σχεδιασμένη με γνώμονα για να ταιριάζει στο Rane 
Twelve MKII, αυτή η θήκη είναι ιδανική για τον DJ που ταξιδεύει και χρειάζεται να προστατεύσει τον 
εξοπλισμό του. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ > Αφρός EVA με χύτευση Durashock. > Συμβατό με: Rane Twelve 
MKII. > Μαύρο μαλακό εσωτερικό. > Προστασία: Εξωτερικό υδατοαπωθητικό πλαστικοποιημένο νάιλον.  
> Ο προστατευτικός αφρός σε σχήμα αυγού αποτρέπει ζημιές από δονήσεις και κραδασμούς. > Χερού-
λι βαρέως τύπου. > Εύκολη λαβή φερμουάρ. > Διαστάσεις: 40 x 47 x 14.5 cm. > Βάρος: 1.54 kg.    

€  42U8465BL Creator Rane Twelve MKII Hardcase Black U8465BL

H UDG 
Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-800 Black Plus 

(Laptop Shelf), όχι μόνο μεταφέρει όλο σας τον εξοπλισμό εύκολα και με ασφάλεια, αλλά διευκολύνει 
επίσης τη σύνδεση και εγκατάσταση των συσκευών μέσα σε λίγα λεπτά. Με χαρακτηριστικά υψηλής 
ποιότητας, οι τσάντες UDG Ultimate Flight Case συνδυάζουν κορυφαία επαγγελματική ποιότητα με 
ένα πολύ μοντέρνο μαύρο χρώμα. > Κατάλληλο για: 1x Pioneer DDJ-800 + 1x Laptop + Αξεσουάρ. > 
Βελτιωμένο ανοδιωμένο υλικό με επικάλυψη. > Αφρώδες υλικό EVA υψηλής πυκνότητας και προστα-
τευτικά μαξιλαράκια με επένδυση. > Δύο πριτσίνια αγκύρωσης με ροδέλα (περιλαμβάνεται). > Βολικός 
χώρος 80 mm στο πίσω μέρος για καλώδια & αποθήκευση PSU. > Θήκη με πρόσβαση των καλωδίων με 
αφαιρούμενο κάλυμμα εμβλήματος UDG. > Αφαιρούμενος πίνακας προσπέλασης. > Βαριά κατασκευή 
με κόντρα πλακέ πάχους 9 mm. > Μαύρο φινίρισμα με κυψελωτό / εξαγωνικό μοτίβο (Stage Grip). > 
Εξαιρετικά μεγάλο και στερεό προφίλ αλουμινίου. > Πλάκα λογότυπου UDG υψηλής ποιότητας από 
αλουμίνιο. > Λαβές με ελατήριο υψηλής αντοχής UDG. > Ασφάλεια τη στοίβαξη χάρη στις στρογγυλές 
γωνίες. > Ισχυρή κατασκευή. > Ενσωματωμένη κλειδαριά συσφίγξεως (πεταλούδα). > Ρυθμιζόμενο 
ράφι για φορητό υπολογιστή. > Χρώμα Μαύρο. Διαστάσεις: 71 x 44.2 x 23.4 cm. Βάρος: 17 kg.

€  200U91071BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-800 Black Plus 
(Laptop Shelf)

U91071BL
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Το UDG 
Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table πα-

ρέχει μια καθαρή επαγγελματική εμφάνιση και είναι εύκολο να εγκατασταθεί ή να λυθεί. Ένα ποιοτικό 
έπιπλο για χώρους, κλαμπ και εταιρείες ενοικίασης, κατασκευασμένο με υλικά βιομηχανικής αντοχής. 
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κόντρα πλακέ πάχους 9 mm, οι εξωτερικές πλευρές είναι πλαστικοποι-
ημένες σε μαύρο φινίρισμα με κηρήθρα / εξαγωνικό μοτίβο «Stage Grip». Διαθέτει τροχούς με άκρη για 
άνετη μεταφορά και βαρέως τύπου ελατήρια για ασφαλή ανύψωση και φόρτωση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ > 
Ανοδιωμένο υλικό επικαλυμμένο με σκόνη. > Βαριά κατασκευή κοντραπλακέ 9 mm. > Πλαστικοποιη-
μένο σε μαύρο φινίρισμα με κηρήθρα/εξαγωνικό σχέδιο «Stage Grip». > Στερεά προφίλ αλουμινίου. > 
Διπλή αγκύρωση. > Ανθεκτική κατασκευή. > Λαβές βαρέως τύπου UDG με ελατήριο. > Τροχοί με υψη-
λής ποιότητας in-line πατίνια για άνετη μεταφορά. > Ράφι χρησιμότητας για αποθήκευση. > Πινακίδα 
υψηλής ποιότητας αλουμινίου UDG. > Ασφαλής στοίβαξη (σφαιρικές γωνίες). > Κλείδωμα κλειδαριάς με 
περιστρεφόμενη πεταλούδα. > Διαστάσεις: 119.5 x 61.0 x 23.7 cm. > Βάρος: 21.8 kg. 

€  420U91072BL UDG Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table 
Black Plus (Wheels)

U91072BL

Οι θήκες UDG 
Ultimate Pick Foam έχουν σχεδιαστεί για να προστα-

τεύουν τα εργαλεία σας από τυχαίες ζημιές όταν τα μεταφέρετε προς και από συναυλίες. Είναι συμπα-
γείς και με μικρό βάρος, αλλά αρκετά σκληρές για να διατηρήσουν τα εργαλεία σας ασφαλή. Χαρακτη-
ριστικά: > Κατάλληλο για: Pioneer XDJ-XZ, DDJ- SZ2, Denon DJ Prime 4, Numark NS7III. > Μικρότερο 
βάρος από τις παραδοσιακές θήκες τύπου ‘flight case’. > Μαύρη επιφάνεια τελικής επεξεργασίας. > 
Ανθεκτικά στη διάβρωση προφίλ αλουμινίου με ισχυρές στρογγυλεμένες γωνίες. > Πλήρως επενδεδυμέ-
νο με προστατευτικό κάλυμμα αφρού υψηλής πυκνότητας. > Εργονομική και στιβαρή λαβή μεταφοράς. 
> Αφρός pick & pluck με δύο ξεχωριστά στρώματα. > Αντικατάσταση αφρού pick & pluck είναι διαθέ-
σιμη για αγορά. > Αφαιρούμενο μπροστινό πλαίσιο πρόσβασης. > Πλήρως επενδεδυμένο εσωτερικό 
αφρό σχήματος αυγού στο καπάκι. > Κλειδαριά δύο πλευρών με ισχυρή πεταλούδα και μεταλλικούς 
μεντεσέδες. > Λαστιχένια πόδια στο κάτω μέρος για στήριξη σε όρθια θέση. > Αρκετά πριτσίνια για πιο 
συμπαγή κατασκευή. Διαστάσεις: 95 Χ 53.6 Χ 19.8 cm, Βάρος: 7.5 kg, Χρώμα: Μαύρο. 

€  168U93015BL UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL 
Black

U93015BL

Οι θήκες UDG 
Ultimate Pick Foam έχουν σχεδιαστεί για να προστα-

τεύουν τα εργαλεία σας από τυχαίες ζημιές όταν τα μεταφέρετε προς και από συναυλίες. Είναι συμπα-
γείς και με μικρό βάρος, αλλά αρκετά σκληρές για να διατηρήσουν τα εργαλεία σας ασφαλή. Χαρακτη-
ριστικά: > Κατάλληλο για: Pioneer XDJ-XZ, DDJ- SZ2, Denon DJ Prime 4, Numark NS7III. > Μικρότερο 
βάρος από τις παραδοσιακές θήκες τύπου ‘flight case’. > Μαύρη επιφάνεια τελικής επεξεργασίας. > 
Ανθεκτικά στη διάβρωση προφίλ αλουμινίου με ισχυρές στρογγυλεμένες γωνίες. > Πλήρως επενδεδυμέ-
νο με προστατευτικό κάλυμμα αφρού υψηλής πυκνότητας. > Εργονομική και στιβαρή λαβή μεταφοράς. 
> Αφρός pick & pluck με δύο ξεχωριστά στρώματα. > Αντικατάσταση αφρού pick & pluck είναι διαθέ-
σιμη για αγορά. > Αφαιρούμενο μπροστινό πλαίσιο πρόσβασης. > Πλήρως επενδεδυμένο εσωτερικό 
αφρό σχήματος αυγού στο καπάκι. > Κλειδαριά δύο πλευρών με ισχυρή πεταλούδα και μεταλλικούς 
μεντεσέδες. > Λαστιχένια πόδια στο κάτω μέρος για στήριξη σε όρθια θέση. > Αρκετά πριτσίνια για πιο 
συμπαγή κατασκευή. Διαστάσεις: 95 Χ 53.6 Χ 19.8 cm, Βάρος: 7.5 kg, Χρώμα: Ασημί. 

€  168U93015SL UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL 
Silver

U93015SL
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H σουίτα της Ableton αποτελεί την μεγαλύτερη και 
πληρέστερη έκδοση του μουσικού προγράμματος παραγωγής Live 11. Περιλαμβάνει ότι και οι μικρότε-
ρες εκδόσεις, καθώς επιπλέον και μια μεγάλη συλλογή από instruments της Ableton. Δημιουργήστε τώρα 
συναρπαστικότερους ήχους με τις νέες συσκευές του Live 10. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς 
να έχετε ανάγκη το ποντίκι του υπολογιστή σας και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max 
for Live. Γνωρίστε το Wavetable, το Echo, το Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώ-
σουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα .Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα 
υψηλής ανάλυσης γραφικά . Με τις νέες συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ 
με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό 
που ψάχνουμε. Το Live 10 είναι ένα μουσικό πρόγραμμα παραγωγής που τα κάνει όλα σε ζωντανό χρόνο. 
Σύνθεση, αναπαραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία. Μπορείτε να ενώσετε loops, φράσεις και ολόκληρες 
ηχογραφήσεις και με διαφορετικά tempi σε ένα Live set. Λειτουργεί σε PC Mac. Χαρακτηριστικά: 46 audio 
εφφέ (Audio Effect Rack,Auto Filter,Auto Pan,Beat Repeat,Chorus,Compressor,EQ Three,Erosion,External 
Audio Effect,Flanger,Gate, Grain Delay,Limiter,Looper,Phaser,Ping Pong Delay,Redux,Reverb,Saturat
or,Simple Delay,Tuner,Utility,Drum Buss,Dynamic Tube,EQ Eight, Filter Delay,Frequency Shifter,Glue 
Compressor,Multi-band Dynamics,Overdrive,Resonators,Spectrum,Vinyl Distortion,Vocoder,Amp,Cabinet,C
olor Limiter,Corpus,Echo,Gated Delay,Pedal,Pitch Hack,Re-Enveloper,Spectral Blur). Απεριόριστα audio και 
midi κανάλια. Απεριόριστα Scenes. 12 κανάλια send και return. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εισό-
δων. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εξόδων. Max for Live 8 Midi εφφέ ( Arpeggiator,Chord,MIDI Effect 
Rack,Note Length,Pitch,Random,Scale,Velocity,Envelope,Envelope Follower, Expression Control,LFO,Melodic 
Steps,MIDI Monitor,Note Echo,Shaper). 15 software instruments: (Drum Rack,Impulse,Instrument 
Rack,Simpler,External Instrument,Analog,Bass,Collision,DrumSynths,Electric,Operator,Poli,Sampler,Tensio
n,Wavetable). Δέχεται και επιπλέον VST AU plug-ins και software instruments με αυτόματο plug-in delay 
compensation. Απεριόριστα εφφέ μπορούν να ανατεθούν σε ανεξάρτητα tracks, sends και στο master 
track. Πολυκάναλη ηχογράφηση μέχρι 32bit/192kHz, non-destructive editing με απεριόριστα undos, υπο-
στήριξη αρχείων REX. Μηχανή groove η οποία σας επιτρέπει να κάνετε quantize σε audio MIDI σε ζωντανό 
χρόνο, καθώς και να αναθέτετε σε ένα audio clip ένα ξεχωριστό groove το οποίο μπορεί και να το έχετε πά-
ρει από ένα άλλο clip (audio ή MIDI). Έτσι δίνεται στο τραγούδι σας την αίσθηση του παιξίματος που εσείς 
θέλετε. Μηχανή warping, λειτουργία Looper. Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα 
clips. Νέο και γρηγορότερο browser που κάνει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοι-
μους για δημιουργίες κάθε μουσικόυ είδους και στύλ. Πολλά νέα εφφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο 
αποτελεί προσομοίωση κλασσικού 80s Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. 
Ανανεωμένο και βελτιωμένο MIDI editor. Τα instruments που περιλαμβάνονται στην έκδοση Suite είναι τα: 
Sampler (όπως λέει και το όνομα του, ένα πανίσχυρο sampler που επιτρέπει multisampled αναπαραγωγή 
και εισαγωγή audio δειγμάτων). Operator (ένα frequency modulation synthesizer). Electric (ήχοι ηλεκτρι-
κών πιάνων με σύνθεση physical modeling). Tension (string synthesizer με σύνθεση physical modeling 
που επιτρέπει φυσική και με ακρίβεια αναπαραγωγή αληθινών εγχόρδων οργάνων). Analog (synthesizer 
που εξομοιώνει τα παλιά αναλογικά synths). Drum Machines (μία συλλογή από κλασσικά drum machines 
με ηχογραφημένα δείγματα που αναπαράγουν τους πρωτότυπους ήχους). Session Drums (multisampled 
βιβλιοθήκη ακουστικών τυμπάνων). Essential Instrument Collection 2 (συλλογή από επιλεγμένα ακουστικά 
και ηλεκτρικά πιάνα, κιθάρες, μπάσα, τύμπανα, ορχηστρικά όργανα και άλλα). Αποκλειστικά στην έκδοση 
Suite περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Max For Live. Wavetable. Νέα χαρακτηριστικά στο Live 10.1. • User 
wavetables: Οι μουσικοί πλέον μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες του τομέα Wavetable oscillator, 
εισάγωντας τις δικές τους κυματομορφές ή οποιοδήποτε δείγμα στην συσκευή. • Channel EQ: Ενα ευέλικτο 
και απλό EQ με εύρος καμπυλών και gain ιδανικό για κάθε υλικό ήχου. Το σχήμα των φίλτρων προσαρμόζε-
ται ανάλογα ώστε πάντα να μας παρέχει μουσικά αποτελέσματα. • Delay: Συνδυάζει το Simple Delay και το 
Ping Pong Delay με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων . Ping pong συμπεριφορά, καθώς 
και Jump, Fade-In και Pitch έλεγχο αυτών των συσκευών, είναι όλα πλέον άμεσα προσβάσιμα. • VST3 
υποστήριξη: Το Live 11 πλέον υποστηρίζει VST3 plug-ins. • Νέα χαρακτηριστικά automation : Οι μουσικοί 
έχουν στην διάθεση τους μια παλέτα από σχήματα automation, την δυνατότητα αυξομείωσης διάρκειας, 
την εισαγωγή αξιών από το πληκτρολόγιο καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση στο clip modulation σε Session 
View. Το Live πλέον αναγνωρίζει τις καμπύλες του automation και μπορεί να συγχωνεύσει τα πολλαπλά 
breakpoints σε C και S σχήματα. • Βελτιώσεις στο zooming και scrolling: Το Live 11 καθιστά την εναλλαγή 
μεταξύ λεπτομερών views και big-picture editing γρηγορότερα μέσω keyboard shortcuts. • Track freezing 
με sidechains: Freezing tracks τα οποία περιέχουν sidechain δρομολόγηση είναι πλέον εφικτό. • Export με 
return και master εφέ: Οι μουσικό πλέον έχουν την δυνατότητα να κάνουν export single tracks και groups 
μαζί με τα return και master εφέ.

€  483Live 11 Suite (Serial Only)
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Eπιφάνεια εργασίας, με νέα οθόνη ηψηλης ευκρίνειας, για το 
Ableton Live 10, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μουσική, με έναν εντελώς νέο τρόπο. Συνδυά-
ζει την αμεσότητα και ευκολία μιας hardware συσκευής με τις δυνατότητες του προγράμματος ήχου 
Ableton Live 10 (περιλαμβάνει την έκδοση Ableton Live10 Suite). Το Push 2, συνδέεται σε PC/Mac 
μέσω θύρας USB 2.0. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το Live 10. Πρώτα δημιουργείτε τα μουσικά μοτί-
βα, τα ρυθμικά μοτίβα, τις λούπες και οτιδήποτε αποτελεί μέρος του κοματιού που συνθέτετε. Μπορεί-
τε να δημιουργήσετε και να ηχογραφήσετε, οποιοδήποτε συνδυασμό ή σειρά των μοτίβων/ήχων που 
είναι διαθέσιμα. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία των μερών του κοματιού, συνεχίζετε στο Live 10, 
που λειτουργεί πίσω από το Push. Το Push, θα μεταφέρει όλο το υλικό στο Live 10, όπου μπορείτε 
πλέον να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Live 10, για να ολοκληρώσετε και να μιξάρετε το τραγού-
δι σας. Γενικά χαρακτηριστικά του Push: Διαθέτει θύρα σύνδεσης με υπολογιστή PC/Mac, USB 2.0. 
Διαθέτει 64 φωτιζόμενα pads, που είναι ευαίσθητα στην αφή/δυναμική, προσφέροντας απόλυτο έλεγ-

χο στη δυναμική και έκφραστικότητα του παιξίματος. Δυνατότητα ρύθμισης τόνου/μουσικής κλίμακας. 
Δυνατότητα πολυκάναλης ηχογράφησης των μουσικών/ρυθμικών μοτίβων που δημιουργείτε. Step 
sequence. Με τα 64 pads, μπορείτε να παίξετε, ή απλώς να αναζητήσετε έναν ήχο. Ρύθμιση στάθμης 
καναλιών ξεχωριστά ή ομαδικά. Άμεση επιλογή και ρύθμιση οργάνων, φίλτρων, εφέ. 2 ρυθμιζόμενες 
εισόδους για ποδοδιακόπτη. Το Push αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα, συνοδεύεται από την πλήρη 
σουίτα λογισμικού, Live 10 Suite. Διαστάσεις (W x D x H) : 370 x 293 x 46 mm. Βάρος: 2.99 kg

€  590Push 2 + Live 11 Suite Bundle

Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα παραγωγής που 
τα κάνει όλα σε ζωντανό χρόνο. Σύνθεση, αναπαραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία. Μπορείτε να 
ενώσετε loops, φράσεις και ολόκληρες ηχογραφήσεις και με διαφορετικά tempi σε ένα Live set. Χαρα-
κτηριστικά: 34 audio εφφέ (Audio Effect Rack,Auto Filter,Auto Pan,Beat Repeat,Chorus,Compressor,EQ 
Three,Erosion,External Audio Effect,Flanger,Gate, Grain Delay,Limiter,Looper,Phaser,Ping Pong Delay,Red
ux,Reverb,Saturator,Simple Delay,Tuner,Utility,Drum Buss,Dynamic Tube,EQ Eight, Filter Delay,Frequency 
Shifter,Glue Compressor,Multi-band Dynamics,Overdrive,Resonators,Spectrum,Vinyl Distortion,Vocoder)
Απεριόριστα audio και midi κανάλια. Απεριόριστα Scenes. 12 κανάλια send και return. 256 

audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εξόδων. 8 Midi εφφέ ( 
Arpeggiator,Chord,MIDI Effect Rack,Note Length,Pitch,Random,Scale,Velocity). 5 software instruments: 
(Drum Rack,Impulse,Instrument Rack,Simpler,External Instrument). Δέχεται και επιπλέον VST AU plug-ins 
και software instruments με αυτόματο plug-in delay compensation
Απεριόριστα εφφέ μπορούν να ανατεθούν σε ανεξάρτητα tracks, sends και στο master track
Πολυκάναλη ηχογράφηση μέχρι 32bit/192kHz, non-destructive editing με απεριόριστα undos, υποστήρι-

ξη αρχείων REX. Realtime time stretching και warping αρχείων AIFF, WAV, OGG Vorbis, FLAC και MP3 για 
DJing, άμεσο remixing και αυτοσχεδιασμούς. Υποστήριξη συστημάτων Η/Υ με πολλαπλούς επεξεργαστές, 
δυνατότητα προγραμματισμού και realtime ελέγχου των παραμέτρων του προγράμματος από εξωτερικούς 
MIDI controllers, ενώ συγχρονίζει με MTC MIDI clock. Δυνατότητα MIDI ηχογράφησης και επεξεργασίας, 
εφφέ και instruments όπως Simpler (sampling όργανο), Impulse (πολυφωνικό sampler κρουστών), Clip 
Freeze, Plug-in delay compensation, υποστήριξη Mackie Control, αυτόματο tempo matching, clip transport, 
καλύτερη διαχείριση και νέα βιβλιοθήκη. Νέα όργανα και εφφέ όπως Beat Repeat, Phaser, Flanger, Auto 
Pan, Saturator, Arpeggiator και το ανανεωμένο Simpler. Ολοκληρωμένο sequencing, συνδυασμός και ανα-
διοργάνωση MIDI clips, δημιουργία MIDI patterns, γραφική απεικόνιση των MIDI controllers για εύκολη 
επεξεργασία, quantize και ρυθμίσεις swing/groove, εισαγωγή και εξαγωγή Standard MIDI files, εισαγωγή 
και εξαγωγή αρχείου video με δυνατότητα συγχρονισμού με τον ήχο, deep freeze που σας επιτρέπει να 
επεμβαίνετε σε κάποιο track ακόμα και αν αυτό είναι σε κατάσταση freeze και πολλά άλλα. Μηχανή groove 
η οποία σας επιτρέπει να κάνετε quantize σε audio MIDI σε ζωντανό χρόνο, καθώς και να αναθέτετε σε ένα 
audio clip ένα ξεχωριστό groove το οποίο μπορεί και να το έχετε πάρει από ένα άλλο clip (audio ή MIDI). 
Έτσι δίνεται στο τραγούδι σας την αίσθηση του παιξίματος που εσείς θέλετε. Μηχανή warping, λειτουργία 
Looper. Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα clips
Νέο και γρηγορότερο browser που κάνει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοιμους για 

δημιουργίες κάθε μουσικόυ είδους και στύλ. Πολλά νέα εφφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο αποτελεί 
προσομοίωση κλασσικού 80s Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. Ανανεω-
μένο και βελτιωμένο MIDI editor. Νέα στην έκδοση 11: Δημιουργήστε τώρα συναρπαστικότερους ήχους 
με τις νέες συσκευές του Live 11. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς να έχετε ανάγκη το ποντίκι 
του υπολογιστή σας και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max for Live. Γνωρίστε το Wavetable, 
το Echo, το Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας 
παλέτα .Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά . Τώρα θα 
χρειάζεται να ξοδεύετε ακόμα λιγότερο χρόνο με τον υπολογιστή κατά την διάρκεια της σύνθεσης , του 
τζαμαρίσματος , της επεξεργασίας ή ακόμα και όταν μιξάρετε ή διαμορφώνετε τους ήχους σας. Με τις νέες 
συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση 
κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε. 

€  281Live 11 Standard (Serial Only)
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Entry Level πρόγραμμα της Ableton για να μπει κάποιος 
στη φιλοσοφία του Live. Ιδανικό για ηχογράφηση, σύνθεση, remixing και DJing. Υποσρτηρίζει: VST 
AU instruments. Πολυκάναλη ηχογράφηση έως 32bit / 192kHz. Rewire master και slave. εύκολη 
ανάθεση παραμέτρων σε εξωτερικό controller. Time stretching καιwarping σε ζωντανό χρόνο. Ενσω-
ματώνει 21 audio εφφέ. (Audio Effect Rack,Auto Filter,Auto Pan,Beat Repeat,Chorus,Compressor,EQ 
Three,Erosion,External Audio Effect,Flanger,Gate,Grain Delay,Limiter,Looper,Phaser,Ping Pong Delay,
Redux,Reverb,Saturator,Simple Delay,Tuner,Utility). Συνολική διαχείριση 16 audio και MIDI καναλιών. 
2 κανάλια send και return. 4 audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 4 audio κανάλια μονοφωνικών 
εξόδων. 8 Midi εφφέ ( Arpeggiator,Chord,MIDI Effect Rack,Note Length,Pitch,Random,Scale,Velocity). 
4 software instruments: (Drum Rack,Impulse,Instrument Rack,Simpler). Περιλαμβάνει μία συλλογή 
7Gb από όργανα,loops, ρυθμούς φτιαγμένα από γνωστούς παραγωγούς, η οποία καλύπτει μία μεγάλη 
ποικιλία από μουσικά στυλ. Ακόμα 500 ήχοι και σετ τυμπάνων ταξινομημένα στο format της Ableton 
παρέχουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο για κάποιον που ξεκινάει. Το Live Intro είναι συμβατό με PC Mac. 
Εγγραφή αυτοματοποιημένων αλλαγών (Automation) στα clips. Νέο και γρηγορότερο browser που κά-
νει την αναζήτηση παιχνιδάκι. Νέους, φρέσκους ήχους, έτοιμους για δημιουργίες κάθε μουσικόυ είδους 
και στύλ. Πολλά νέα εφφέ όπως το Glue Compressor, το οποίο αποτελεί προσομοίωση κλασσικού 80s 
Bus Compressor. Άμεση και εύκολη μετατροπή από Audio σε MIDI. Ανανεωμένο και βελτιωμένο MIDI 
editor. Νέα στην έκδοση 10. Δημιουργήστε τώρα συναρπαστικότερους ήχους με τις νέες συσκευές του 
Live 10. Κάντε ακόμα περισσότερα με το Push χωρίς να έχετε ανάγκη το ποντίκι του υπολογιστή σας 
και εκμεταλλευτείτε τις άπειρες δυνατότητες του Max for Live. Γνωρίστε το Wavetable, το Echo, το 
Drum Buss και το Pedal: νέες συσκευές όπου θα σας δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα 
.Το Live 11 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά. Τώρα θα 
χρειάζεται να ξοδεύετε ακόμα λιγότερο χρόνο με τον υπολογιστή κατά την διάρκεια της σύνθεσης, 
του τζαμαρίσματος , της επεξεργασίας ή ακόμα και όταν μιξάρετε ή διαμορφώνετε τους ήχους σας. Με 
τις νέες συλλογές από πακέτα ήχων το Live 11 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και 
αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε.

€  64Live 11 Intro (Serial Only)

Αναβάθμισή από Live Lite σε Live 11 Suite. €  427Live 11 Suite UPG απο Live Lite

Εκπαιδευτική έκδοση για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς. €  290Live 11 Suite Educational
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High-End Λαμπάτοι Επεξεργαστές Σήματος

Μονοφωνικός λαμπάτος compressor. Διαθέτει μοναδικό χαμηλής παρα-
μόρφωσης σύστημα gain-reduction, το οποίο είναι τοποθετημένο αμέσως μετά το μετασχη-
ματιστή εισόδου και ελέγχεται από ενισχυτή ο οποίος 
περιλαμβάνει δύο κυκλώματα ελέγχου, ένα για σταθε-
ρό και ένα για μεταβλητό Attack/Release. Ακολουθεί 
ένας λαμπάτος push-pull ενισχυτής, με μεταβλητή 
στάθμη μέχρι +30 dB. Επιπλέον, ο CL 1B διαθέτει δύο 

Busses για σύνδεση με άλλους compressors,  Balanced In/Out,  
Οργανο παρακολούθησης (VU-meter) στάθμης εισόδου/ εξόδου/ 
compression,  Πλήρως μεταβλητό χρόνο attack/ release,  Διακόπτη bypass.

€  2.863CL 1B Compressor (Mono)

Διπλός  λαμπάτος compressor. Αποτελείται απο δύο ανεξάρτητους οπτι-
κούς (optical) compressors. Το οπτικό σύστημα gain-reduction, είναι τοποθετημένο αμέσως 
μετά το μετασχηματιστή εισόδου και ακολουθεί ένας 
λαμπάτος ενισχυτής, με μεταβλητή στάθμη μέχρι 
+10 dB. Μέσω διακόπτη τριών θέσεων (Link1, Off, 
Link2) ορίζουμε τη λειτουργία της συσκευής σαν δύο 

ξεχωριστούς compressors η σαν stereo mode η για σύνδεση 
με άλλους compressors. Ο CL 2A διαθέτει επίσης,  Balanced In/Out,  2 όργανα παρακολούθησης (VU-
meters) στάθμης εξόδου/ compression,  Μεταβλητό χρόνο attack/ release 1,5:1 έως 10:1,  Επιχρυσω-
μένους διακόπτες,  Διακόπτη bypass,  Stabilized DC voltages.

€  3.391CL 2A  Dual Compressor

Μονοφωνικό λαμπάτο full range Equalizer, που περιλαμβάνει  low/ high 
cut, low/ high shelving και τρεις περιοχές overlapping. Για τα φίλτρα cut χρησιμοποιούνται 
ενισχυτές unity gain, ενω για τα φίλτρα shelving/ bell 
δύο ενισχυτές με λάμπες. Το EQ 1A διαθέτει:  Low 
cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave, 
High cut σε 6 συχνότητες : Slope 6 dB ή 12 dB/

octave Band 1-3, bell type: 36 overlapping συχνότητες (12 
για κάθε μπάντα), +/- 20 dB με μεταβλητό bandwidth Low shelving σεt 6 συχνότητες: +/- 15 dB High 
shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB Επιχρυσωμένους διακόπτες, Απόκριση συχνότητας: 5 Hz έως 60 
kHz. Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBU, Διακόπτη bypass, Διακόπτη in/out σε κάθε τμήμα.

€  3.990EQ 1A Equalizer (mono)

Πρόκειται για ειδική (Master) έκδοση του EQ 1A με προσθή-
κη ρυθμιστικών με σταθερά βήματα. Το EQ 1AM είναι ένα μονοφωνικό λαμπάτο full range 
Equalizer, που περιλαμβάνει  low/ high cut, low/ high 
shelving και τρεις περιοχές overlapping. Για τα φίλτρα 
cut χρησιμοποιούνται ενισχυτές unity gain, ενω για 
τα φίλτρα shelving/ bell δύο ενισχυτές με λάμπες. Δι-

αθέτει Low cut σε 6 συχνότητες : Slope 6 dB ή 12 dB/octave,  
High cut σε 6 συχνότητες: Slope 6 dB ή 12 dB/octave Band 1-3, bell type: 36 overlapping συχνότητες 
(12 για κάθε μπάντα), +/- 20 dB με μεταβλητό bandwidth Low shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB 
High shelving σε 6 συχνότητες: +/- 15 dB Επιχρυσωμένους διακόπτες, Απόκριση συχνότητας: 5 Hz 
έως 60 kHz Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBU, Διακόπτη bypass, Διακόπτη in/out σε κάθε τμήμα.

€  4.713EQ 1AM Equalizer Master (mono)
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Λαμπάτος compressor/ limiter δύο καναλιών. Λειτουργεί σε 
stereo mode, η σαν δύο ανεξάρτητες συσκευές η σε συνδυασμό με άλλους compressors 
(μέσω ειδικού buss). Στο τμήμα του compressor, 
διαθέτει:  6 presets καθώς και χειροκίνητο έλεγχο 
για ρυθμίσεις attack/ release, Μεταβλητό ratio από 
1,6:1 έως 20:1,  Μεταβλητό threshold: έως 10 dBu. 

Στο τμήμα του limiter, διαθέτει  Μεταβλητό threshold έως 0 
dBu,  Σταθερό attack/ release,  Διακόπτη On/Off. O LCA 2B επίσης διαθέτει:  Απόκριση συχνότητας: 
@ -3 dB: 5 Hz to 50 Khz,  Πολύ χαμηλό θόρυβο: < -85 dBU @ 10 dB gain,  Διακόπτη bypass,  έλεγχο 
στάθμης εξόδου, Ενδεικτικά LED για gain reduction,  Stabilized DC voltages.

€  3.695LCA 2B Stereo Compressor Limiter

Μονοφωνικό λαμπάτο recording channel, που περιλαμβάνει 
προενισχυτή μικροφώνου, Equalizer και compressor, σε μια συσκευή. Στο τμήμα του προ-
ενισχυτή μικροφώνου διαθέτει : Απο +20 dB έως 
+70 dB Gain, Phantom Power (+48 V), Αντιστροφή 
φάσης, -20 dB pad, Lowcut filter, Ειδική είσοδο DI 
για σύνδεση ηλεκτρικών οργάνων (κιθάρα, μπάσσο, 

keyboard). Στο τμήμα Equalizer διαθέτει: 3 περιοχές, 6 επιλο-
γές Low shelving, 6 επιλογές High shelving, Μεσαία περιοχή τύπου Bell με 12 επιλογές συχνοτήτων, 
Μεταβλητό Q, Ξεχωριστό διακόπτη in/out. Στο τμήμα compressor διαθέτει : Οπτικό σύστημα gain 
reduction, Σύνδεση link για λειτουργία stereo, Μεταβλητό Attack/ Release, Ρύθμιση λόγου (Ratio) από 
1,5:1 έως 10:1, Ξεχωριστό διακόπτη in/out, Γενική ρύθμιση στάθμης εξόδου, VU-Meter για ένδειξη 
στάθμης εξόδουήcompression, Απόκρισησυχνότητας @ -3dB: 5 Hz έως 60 kHz, Χαμηλός θόρυβος 
<-85 dBu@10 dB gain, επιχρυσωμένους διακόπτες, Stabilized DC voltages.

€  3.824MEC 1A Recording Channel (mono)

Μονοφωνικό λαμπάτο Equalizer ειδικά για τη μεσαία περιοχή. 
Περιλαμβάνει ένα παθητικό τμήμα EQ, με 3 ομάδες ρυθμιστικών (ενίσχυση στις χαμηλες, 
αφαίρεση στις μεσαίες και ενίσχυση στις υψηλές 
συχνότητες) και ακολουθεί ένας λαμπάτος ενισχυτής 
push-pull. Διαθέτει : 5 σημεία ενίσχυσης χαμηλών 
συχνοτήτων : 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 και 1 kHz (0 έως +10 

dB), 11 σημεία αφαίρεσης μεσαίων συχνοτήτων : 0.2, 0.3, 
0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 and 7 kHz (0 έως -10 dB), 5 σημεία ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων : 1.5, 2, 
3, 4, 5 kHz (0 έως +8 dB), Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz έως 40 kHz, Χαμηλός θόρυβος : < -80 
dB @ -10 dB gain, Διακόπτης In/Out.

€  2.135ME 1B Midrange Equalizer (mono)

Διπλός λαμπάτος προενισχυτής για μικρόφωνα και ηλεκτρικά 
όργανα (κιθάρα, μπάσσο, keyboard). Οι είσοδοι/έξοδοι των μικροφώνων είναι balanced με 
+48 V phantom power. Οι είσοδοι DI είναι unbalanced 
με εύρος έντασης από +10dB έως +60dB. Ο MP 1A 
διαθέτει: Λαμπάτο ενισχυτή εξόδου push-pull, Ρύθμι-
ση έντασης από +20 dB έως +70 dB με βήματα των 5 

dB, Διακόπτη Pad -20 dB (πριν τον μετασχηματιστή εισόδου), 
Αντίσταση μικροφώνου 1,2 kohm, Αντίσταση εισόδου 
DI μεγαλύτερη από 1 Mohm, Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 15 Hz έως 60 kHz.

€  2.850MP 1A Microphone Preamp (stereo)
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Μονοφωνικό λαμπάτο Equalizer, που περιλαμβάνει μία ομάδα  
ρυθμιστικών για τις χαμηλές συχνότητες και μία για τις υψηλές. Το τμήμα των φίλτρων είναι 
παθητικό και ακολουθείται από έναν λαμπάτο push-
pull ενισχυτή. Το PE 1C ειδικότερα διαθέτει: 4 σημεία 
ενίσχυσης χαμηλών συχνοτήτων: 20, 30, 60 και 100 
Hz (από 0 έως +14 dB), 4 σημεία μείωσης χαμηλών 
συχνοτήτων: 20, 30, 60 και 100 Hz (από 0 έως  -18 

dB), 10 σημεία ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων με μεταβλητό 
εύρος: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 και 16 kHz (από 0 έως +18 
dB), 3 σημεία μείωσης υψηλών συχνοτήτων: 5, 10 και 20 kHz (από 0 έως +18 dB), Απόκριση συχνό-
τητας @ -3 dB: 5 Hz έως 40 kHz, Χαμηλός θόρυβος: λιγότερο από -85 dB @ -10 dB gain, Διακόπτης  
In/Out.

€  2.032PE 1C Program Equalizer (mono)

Λαμπάτος στερεοφωνικός multiband compressor, που περι-
λαμβάνει 3 ανεξάρτητους στερεοφωνικούς οπτικούς compressors. Το ηχητικό σήμα διαιρεί-
ται σε 3 περιοχές συχνοτήτων (χαμηλές, μεσαίες 
και υψηλές) από ειδικά κροσόβερ με μεταβλητές 
συχνότητες: 60-1200 Hz για την περιοχή χαμηλή/
μεσαία και 1,2-6 kHz για περιοχή μεσαία/υψηλή. 
Η σχεδίαση αυτή, εξασφαλίζει ιδανική μίξη των 3 

περιοχών προσφέροντας επίπεδη απόκριση συχνοτήτων όταν 
ρυθμίσουμε την ένταση της κάθε περιοχής στην ίδια στάθμη. 
Οι 3 compressors, διαθέτουν ρυθμιστικά για Threshold, Ratio, Attack, Release και ένταση, καθώς 
και ενδεικτικά LED για παρακολούθηση gain reduction. Επιπλέον ο SMC 2B, διαθέτει: Γενική ρύθμιση 
στάθμης εξόδου (έως +10 dB), Ελεγχο γενικού Balance (+/-1,5 dB), Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 
Hz έως 60 kHz, Χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -60 dBu @10 dB, Διακόπτη bypass.

€  3.602SMC 2B Stereo Multiband Compressor

Λαμπάτος στερεοφωνικός multiband compressor, 
που περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητους στερεοφωνικούς οπτικούς compressors. Το ηχητικό σήμα 
διαιρείται σε 3 περιοχές συχνοτήτων (χαμηλές, 
μεσαίες και υψηλές) από ειδικά κροσόβερ με μετα-
βλητές συχνότητες: 12 θέσεις από 60 έως 1200 Hz 
για την περιοχή χαμηλή/μεσαία και 6 θέσεις από 1,2 
έως 6 kHz για την περιοχή μεσαία/υψηλή. Η σχεδίαση 

αυτή, εξασφαλίζει ιδανική μίξη των 3 περιοχών προσφέροντας 
επίπεδη απόκριση συχνοτήτων όταν ρυθμίσουμε την ένταση της 
κάθε περιοχής στην ίδια στάθμη. Οι 3 compressors, διαθέτουν ρυθμιστικά για Threshold, Ratio, Attack, 
Release και ένταση, καθώς και ενδεικτικά LED για παρακολούθηση gain reduction. Επιπλέον διαθέτει 
: Ποτενσιόμετρα ακριβίας με 31 θέσεις για ρύθμιση Threshold, Ratio, Attack, Release και Balance, 
Επίχρυσοι διακόπτες ακριβείας 12 θέσεων για έλεγχο στάθμης, Γενική ρύθμιση στάθμης εξόδου (έως 
+10 dB), έλεγχο γενικού Balance (+/-1,5 dB), Διακόπτη bypass, Χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -60 

dBu @10 dB.

€  5.060SMC 2BM Stereo Multiband Compressor Master

Μονοφωνικό λαμπάτο  recording channel, 
που περιλαμβάνει έναν προενισχυτή μικροφώνου/ line και ένα multiband compressor, σε μία 
συσκευή. Στο τμήμα προενίσχυσης διαθέτει: Είσο-
δο DI για σύνδεση ηλεκτρικών οργάνων (κιθάρα, 
μπάσσο, keyboard), Είσοδο line, και είσοδο μικροφώ-
νου με Phantom Power (+48V), αντιστροφή φάσης 

και φίλτρο Pad -20 dB. Στο τμήμα του compression, περι-
λαμβάνει έναν οπτικό compressor 3 περιοχών συχνοτήτων με εξαιρετικά επίπεδη απόκριση. Διαθέτει 
επίσης  Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου σε βήματα 2 dB και 10 dB, Επιλογή αντίστασης μικροφώνου 
(600/1200/2400), Φίλτρο Lowcut (20 Hz / 40 Hz/off), Πλήρως μεταβλητά Threshold, Attack, Release, 
Ratio από 2:1 έως 10:1, LED για ένδειξη gain reduction, Ρύθμιση στάθμης εξόδου για Low, Mid, High 
έως +10 dB, Μεταβλητές συχνότητες του crossover, Χαμηλό θόρυβο μικρότερο από -80 dBu @ 0 dB , 
Γενική στάθμη εξόδου έως +10 dB.

€  3.595MMC 1A  Mic Preamp & Multiband Compressor (mono)
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Λαμπάτος στερεφωνικός ενισχυτής μίξης 
(Summing Amplifier). Αποτελεί ιδανική λύση για όσους χρησιμοποιούν πολυκάναλα προγράμ-
ματα ηχογράφησης/ μίξης σε υπολογιστές (DAW), αφού η ποιότητα ήχου του SSA 2Β, είναι 
πολύ ανώτερη από αυτήν που δίνουν οι ενισχυτές 
μίξης, που βρίσκονται ενσωματωμένοι στις περισσότε-
ρες high-end κονσόλες. Διαθέτει: Balanced εισόδους/ 

εξόδους, 10 stereo εισόδους - 1 stereo έξοδο, Οι 2 πρώτες 
stereo είσοδοι μπορούν να οριστούν σαν 4 mono, Επίχρυσο 
διακόπτη 23 βημάτων για ρύθμιση στάθμης εξόδου (από -10 dB 
έως +10 dB), Απόλυτα συμμετρική σχεδίαση, Maximum είσοδος μεγαλύτερο από +30 dBu, Ιδιαίτερα 
χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από -90 dBu @ 8 είσοδοι με τερματικό, 2 μεγάλα VU meters για ένδειξη 
στάθμης εξόδου, Απόκριση συχνότητας 5 Hz – 100 kHz, Παραμόρφωση μικρότερη από 0,05 %.

€  3.325SSA 2Β Stereo Summing Amplifier

Οπτικός  λαμπάτος Compressor για φωνή, 
σόλο κιθάρα, ντράμς, μπάσο. Το CM 1A Διαθέτει : > Ιδιαίτερα χαμηλή παραμόρφωση, > Λαμπάτο 
ενισχυτή  push-pull, > Πολλαπλή σύνδεση με άλλους  compressors, > Ενδεικτικά LED για παρακολού-
θηση στάθμης εξόδου και συμπίεσης, > Συνεχώς μεταβαλλόμενοι χρόνοι attack/ release, > Έξοδος 
μέχρι +30 dB, > Μεταβλητή στάθμη Threshold μέχρι -30 dBu, > Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz 
to 25 kHz, > Θόρυβος < -75 dBu @30 dB, > Αθόρυβος διακόπτης  bypass.

€  1.390COMPRESSOR MODULE CM 1A

Παθητικό λαμπάτο  equalizer υψηλής 
πιστότητας. Το  EM 1A, διαθέτει : > Λαμπάτο ενισχυτή  push-pull, > 4 ενισχύσεις (0 to +14 dB) στις 
χαμηλές συχνότητες : 20, 30, 60 and 100 Hz, > 4 μειώσεις  (0 to -18 dB) στις χαμηλές συχνότητες :  
20, 30, 60 and 100 Hz, >  10 ενισχύσεις στις υψηλές συχνότητες (μεταβλητό φάσμα) : 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 12 και 16 kHz (0 to +18 dB με στενό φάσμα, 0 to +10 dB με ευρύ φάσμα), > 3 μειώσεις  (0 
to -18 dB) στις υψηλές συχνότητες :  5, 10 and 20 kHz, > Απόκριση συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz to 40 
kHz, > Θόρυβος < -85 dB @ 0 dB, > Αθόρυβος διακόπτης  bypass.

€  1.390EQUALIZER MODULE EM 1A

Λαμπάτος προ-ενισχυτής για μικρόφωνα 
και ηλεκτρικά μουσικά όργανα (μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα). Το PM 1A διαθέτει : > Λαμπάτο ενισχυτή  
push-pull, > Ένταση μικροφώνου σε βήματα  2 dB και 10 dB, > Επιλογή αντίστασης μικροφώνου  
600/1200/2400 Ohms, > Τροφοδοσία Phantom Power (+48V), > Αντιστροφή φάσης, > Φίλτρο μείω-
σης έντασης 20 dB pad, > Είσοδος υψηλής αντίστασης για μουσικά όργανα, > Απόκριση συχνότητας 
@ -3 dB: 15 Hz to 60 kHz, > Τυπικός θόρυβος  5 dB @ 200 ohm.

€  1.390MIC-PREAMP MODULE PM 1A

Ειδική καμπίνα για τοπο-
θέτηση μέχρι 8 συσκευών από τη σειρά module (PM 
1A, EM 1A, CM 1A). Το RM 8 διαθέτει : > Τροφοδοσία 
για όλες τις μονάδες (+270V, +48V, +15V, -15V και 
+12V stabilized), > Μονάδα παρακολούθησης της 
τροφοδοσίας, > Εισόδους XLR και παράλληλα DB25, 
> Εξόδους XLR και παράλληλα DB25, > Στιβαρή 
κατασκευή.

€  1.945DESK-TOP FRAME  RM 8
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RACKMOUNT

Η Heritage Audio αποφάσισε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πολλών μουσι-
κών, παραγωγών και μηχανικών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν οκτώ σήματα υψηλής ποιότητας ηχογραφημένα σε ένα DAW, με 
την ελάχιστη προσπάθεια. Για πρώτη φορά, η Heritage Audio παρουσιάζει ένα πακέτο με οκτώ από τους διάσημους προενισχυτές 

στυλ 73, όλοι σε μία μόνο μονάδα 2 rack. Έτσι, αυτό το πακέτο, είναι γεμάτο με όλα 
τα καλούδια που θα περιμένατε, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικά σχεδιασμένων 
μετασχηματιστών Carnhill στις εισόδους και εξόδους και πυκνωτές τανταλίου, για να 
βεβαιωθείτε ότι θα έχετε όλο τον ήχο, την ατμόσφαιρα και την αίσθηση από εκείνη τη 
χρυσή εποχή, ενώ απολαμβάνετε ένα πολύ γενναιόδωρο 80dB κέρδος. 
Οι προενισχυτές Super 8 είναι πλήρεις με τα χαρακτηριστικά που περιμένατε. Κάθε 

κανάλι έχει ένα κουμπί για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας Phantom 48v, ένα κου-
μπί LINE για να προετοιμάσει την είσοδο για σήματα Line Level, ένα κουμπί PHASE 

για να το γυρίσετε κατά 180? και ένα κουμπί LoCut για να δημιουργήσετε μια αποκοπή -3db στα 80Hz. Τα δύο πρώτα κανάλια 
είναι επίσης εξοπλισμένα με ένα κουμπί Lo-Z που αλλάξει την σύνθετη αντίσταση εισόδου από 1200 Ohm σε 300 Ohm, ένα κουμπί 
PAD για μείωση της εισόδου -20db, το διάσημο JFET D.I. καθώς και ένα πλήρες φίλτρο LoCut. Όλα όσα θα μπορούσατε να ζητή-
σετε από έναν επαγγελματικό προενισχυτή. Υπάρχουν λοιπόν οκτώ κανάλια των διάσημων υψηλής ποιότητας αναλογικών εισόδων 
και εξόδων 3 Stage Class A (balanced, με μετασχηματιστή), πάντα διαθέσιμα. 
Επίσης, έχουμε ενσωματώσει έναν premium αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα για να στέλνετε τα σήματα στο DAW όσο το 

δυνατόν πιο εύκολα. Αυτό το υψηλής ποιότητας, premium ADC είναι 24 Bit και προσφέρει επιλέξιμες εσωτερικές συχνότητες δειγ-
ματοληψίας από 44,1k έως 192k και επιπλέον μπορεί να συγχρονιστεί εξωτερικά από το WordClock. Τρεις διαφορετικές επιλογές 
ψηφιακής εξόδου είναι διαθέσιμες. ADAT/SMUX, SPDIF και AES/EBU για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες σας. Τώρα μπορείτε να 
μετατρέψετε την οικονομική καρτα ήχου σε μια ποιοτική, επαγγελματική συσκευή εγγραφής. Ένα από τα πιο προσεγμένα χαρα-
κτηριστικά της μονάδας είναι η (ανά κανάλι) δυνατότητα να επιλέξετε, εάν το σήμα που μετατρέπεται και αποστέλλεται στο DAW 
προέρχεται απευθείας από την αντίστοιχη είσοδο (προενισχυτή) ή από εξωτερική πηγή. Αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε είναι να 
στείλετε το προενισχυμένο σήμα σας σε έναν επεξεργαστή και στη συνέχεια να το επιστρέψετε στη μονάδα, ώστε να μπορεί να 
μετατραπεί ψηφιακά και να σταλεί στο DAW σας. Αυτό μπορεί πραγματικά να σας φανεί χρήσιμο εάν χρειάζεστε λίγο EQ ή συμπί-
εση για περισσότερο έλεγχο πριν από την ψηφιακή μετατροπή. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχετε 2 επιλέξιμες πηγές 
για καθέναν από τους οκτώ μετατροπείς, μια φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά να κάνει μεγάλη διαφορά 
όταν βρίσκεστε στη μίξη ή την ηχογράφηση και δεν έχετε χρόνο να διαθέσετε. 
Μια άλλη μεγάλη δυνατότητα είναι η επιλογή να χρησιμοποιήσετε επίσης το Super 8 ως αυτόνομο μετατροπέα. Όταν το μόνο 

που χρειάζεστε είναι ένας κορυφαίος μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό, μην ψάχνετε άλλο, τον έχετε ήδη εδώ. 
Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι παρέχονται σε επιχρυσωμένα XLR, ενώ οι είσοδοι και οι έξοδοι LINE προσφέρονται επίσης σε υποδο-

χές DB25 για ευκολία. Οι εναλλακτικές επιστροφές 8 για τον μετατροπέα είναι επίσης διαθέσιμες σε μια υποδοχή DB25. Στη συνέ-
χεια, φυσικά, υπάρχουν οι υποδοχές συγκεκριμένης μορφής για το ADAT (δύο από αυτές για δυνατότητες SMUX) και την είσοδο 
και έξοδο BNC WordClock, καθώς και μια υποδοχή 9 PIN για πρόσβαση είτε στη μετατροπή SPDIF είτε στη μετατροπή AES/EBU. 
Χαρακτηριστικά: > 8 Προενισχυτές τύπου 3 σταδίων 73 κατηγορίας Α. > Αποκλειστικά σχεδιασμένοι μετασχηματιστές από 

την Carnhill που διασφαλίζουν ότι κανένα στάδιο απολαβής ή μετασχηματιστής δεν θα μείνει έξω από καμία από τις διαδρομές 
σήματος εισόδου ή εξόδου. > Μετατροπέας Premium 8 καναλιών 24 bit 192 kHz. > Ψηφιακή έξοδος σε ADAT/SMUX, SPDIF και 
AES/EBU. > Διαδρομή με δυνατότητα εναλλαγής (για μετατροπείς ανά κανάλι), είτε απευθείας από τον προενισχυτή είτε από την 
εξωτερική πηγή. > Αυτόνομος μετατροπέας premium 8 καναλιών όταν δεν απαιτείται η χρήση του μικροφώνου.  

€  3.665Super 8
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Το Heritage Audio DMA73 είναι ένας πραγματικός διπλός προενισχυτής 
μικροφώνου στυλ 1073 σε 1 μονάδα rack. Έχει κάποια πρόσθετα βασικά χαρακτηριστικά που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες 
εγγραφής για ηχολήπτες και μουσικούς που δεν βρίσκουν την ανάγκη χρήσης eq. Χρησιμοποιώντας μόνο διακριτά κυκλώματα και 

συμβατικά εξαρτήματα, το DMA73 είναι ένας πιστός προενισχυτής 1073 κλάσης A με 
3 στάδια. Οι πυκνωτές Styroflex και τανταλίου, έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη τη σχε-
δίαση. Έχει προστεθεί ένα χρήσιμο διακριτικό φίλτρο hi pass, κατηγορίας Α, απαραί-
τητο για την καταγραφή όλων, με εξαίρεση πιθανώς τη μπότα και το μπάσο.
Η λειτουργία γραμμής (Line mode) επιτρέπει την επεξεργασία των προγεγραμμένων 

κομματιών και είναι ιδανική για την προσθήκη κάποιου χρώματος κλάσης Α σε άψυχες 
εγγραφές.

Το κύκλωμα DI είναι ένα διακριτό κύκλωμα JFET κλάσης Α, μπροστά από τον μετασχηματιστή MIC, για να υπάρχει όλος ο ήχος. 
Από την εισαγωγή του το 2012, έχει γίνει ένα κλασικό DI για μπάσα.
Η διαχείριση ισχύος έχει αντιμετωπιστεί μέσω εξωτερικής γραμμικής τροφοδοσίας, η οποία περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Χα-

ρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης 
σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματι-
στής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced 
και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, 
με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγι-
στη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο 
από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο 
από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm. 

€  1.799DMA73

Με μία πλήρως ενσωματωμένη μονάδα εισόδου και εξόδου του μετασχη-
ματιστή Carnhill, το νέο Successor είναι ένας πραγματικός συμπιεστής συνόλου (bus compressor), βασισμένος σε στερεοφωνική 
δίοδο με προηγμένο φιλτράρισμα sidechain και ενσωματωμένες δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας, που μοιράζονται το 

στάδιο εξόδου class A ‘73, για το οποίο είναι γνωστή η Heritage Audio. Βασισμένο 
σε θρυλικούς σχεδιασμούς (vintage diode bridge), διατηρεί τον ηχητικό χαρακτήρα 
αυτών των μονάδων, αλλά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά καθιστούν το νέο Successor 
μοναδικό από μόνο του και θα κάνουν τις μίξεις σας να λάμπουν σε σύγχρονα περι-
βάλλοντα παραγωγής.   
Χαρακτηριστικά : > Αληθινή λειτουργία στερεοφωνικού ελέγχου με ταιριασμέ-

να (matched) χειριστήρια στάθμης για ακριβή παρακολούθηση αριστερά/δεξιά και 
σχεδόν μηδενική μετατόπιση μεταξύ των καναλιών. Η παρακολούθηση συμπίεσης λειτουργεί σε Oxford mode (το υψηλότερο 
σήμα παίρνει τη συμπίεση σε αντίθεση με το άθροισμα αριστερού και δεξιού καναλιού). > Εξισορροπημένες (balanced) εισόδους 
και εξόδους Carnhill μετασχηματιστή για πρόσθετο χαρακτήρα και παλμό vintage. > Τα στάδια εξόδου class A ‘73, φέρνουν τον 
επιθυμητό ήχο ‘73 στις μίξεις ή στα ντράμς. > Η συμπίεση που βασίζεται σε δίοδο-γέφυρα (Diode-bridge), υπερέχει στο να φέρει 
τα χαρακτηριστικά αρμονικής παραμόρφωσης 2ου βαθμού και τον πραγματικό τόνο του vintage, ενώ εξαλείφει το δυσάρεστο 
περίεργο αρμονικό περιεχόμενο. > Οι εξαιρετικά γρήγορες τιμές attack/release που είναι πρωτόγνωρες για σχέδιασμό vintage, επι-
τρέπουν πολύ πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ήχων FET και μεγιστοποίησης της έντασης, χωρίς μεταβατικά 
τεχνουργήματα. > Οι σύνθετες επιλογές φιλτραρίσματος sidechain, λειτουργούν με τα ήδη κοινά φίλτρα υψηλής διέλευσης (high 
pass), εισάγοντας τα φίλτρα αιχμής (peak type filters) της μεσαίας περιοχής και τη συμπίεση υψηλών συχνοτήτων, επιτρέποντας 
τη διόρθωση της μίξης που δεν ήταν δυνατή πριν. > Οι συνδέσεις SEND και RETURN, επιτρέπουν εξωτερικά σήματα sidechain ή 
περαιτέρω εξωτερική επεξεργασία της εσωτερικής. > Ο έλεγχος συγχώνευσης (Blend control), προσφέρει ενσωματωμένη παράλ-
ληλη συμπίεση χωρίς εξωτερικό εξοπλισμό. Το κουμπί Blend ON/OFF επιτρέπει άμεση σύγκριση μεταξύ των σημάτων WET και 
DRY. > Σταδιακά χειριστήρια (με βήματα), για εύκολη ανάκληση των ρυθμίσεων.       

€  1.299Successor
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ELITE SERIES

Ο προενισχυτής ενός καναλιού HA73 Elite, είναι κατασκευασμένος σύμφωνα 
με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα ‘73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε ποτέ.
Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προιόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότη-

τα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προιόντα entry-
level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά 
προϊόντων HA, το HA73 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για 
γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να 
βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή.
Επιπλέον, περιλαμβάνει το ίδιο ακριβώς κύκλωμα JFET DI που βρίσκεται στο ‘73JR 

και ένα πλήρως διακριτό φίλτρο high pass κλάσης Α. Με 80 dB διαθέσιμου κέρδους και εξειδικευμένες εισόδους μικροφώνου, 
γραμμής και οργάνου. το HA73 Elite διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να ζωντανέψετε τα μικρόφωνα και τα όργανα με ήχο 
vintage. 
Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 
75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμέ-
νο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 
Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 
μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.     

€  579HA73

Ο προενισχυτής ενός καναλιού HA73EQ Elite, είναι κατασκευασμένος σύμ-
φωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα ‘73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε 
ποτέ. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προιόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή 

ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προιόντα 
entry-level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη 
σειρά προϊόντων HA, το HA73EQ Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής 
που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότη-
τά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Το HA73EQ 
Elite χρησιμοποιεί πυκνωτές WIMA 5% στο τμήμα EQ καθώς και 3 επαγωγικές 

βαλβίδες τύπου «Vinkor», έτσι ώστε οι καμπύλες eq να είναι σχεδόν παρόμοιες με τους χειροποίητους ισοσταθμιστές στη γραμμή 
της HA. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν την ίδια ποιότητα ήχου και εκτίμηση από την Heritage Audio. Το προενισχυτικό τμήμα 
του HA73EQ διαθέτει gain, ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v 
phantom power.
Το HA73EQ στεγάζεται σε ένα άκαμπτο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 1U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία για λειτουργία 

χαμηλού θορύβου. Το τμήμα EQ του HA73EQ διαθέτει ένα high shelving EQ, μεσαίο EQ, low shelving EQ, ένα μεταβλητό φίλτρο 
υψηλής διέλευσης (high pass) και EQ Bypass.  
Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 
75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμέ-
νο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 
Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 

μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.     

€  797HA73EQ



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 142

Ο προενισχυτής δύο καναλιοών HA73X2 Elite, είναι κατασκευασμένος σύμ-
φωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα ‘73JR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που δεν ακούστηκε 
ποτέ. Είναι το ακριβές ισοδύναμο με τη αγορά δύο συσκευών HA73 Elite. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά χειροποίητων προιόντων, η 

HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. Υψηλή ποιότητα αλλά και 
πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προιόντα entry-level.
Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη σειρά προ-

ϊόντων HA, το HA73X2 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής που για 
γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να 
βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

το ίδιο ακριβώς κύκλωμα JFET DI που βρίσκεται στο ‘73JR και ένα πλήρως διακριτό φίλτρο high pass κλάσης Α. Με 80 dB διαθέσι-
μου κέρδους και εξειδικευμένες εισόδους μικροφώνου, γραμμής και οργάνου. το HA73X2 Elite διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να 
ζωντανέψετε τα μικρόφωνα και τα όργανα με ήχο vintage. Το HA73X2 στεγάζεται σε ένα άκαμπτο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 
1U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία για λειτουργία χαμηλού θορύβου. Το προενισχυτικό τμήμα του HA73X2 διαθέτει gain, 
ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v phantom power. Το HA73X2 
διαθέτει μετασχηματιστές εισόδου και εξόδου Carnhill, ποτενσιόμετρα και διακόπτες υψηλής ποιότητας και το καλύτερο από όλα 
είναι κατασκευασμένο 100% από την Heritage Audio. 
Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 
75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμέ-
νο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 
Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 
μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.   

€  1.066HA73X2

Ο προενισχυτής δύο καναλιοών HA73EQX2 Elite, είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές με τα αναγνωρισμένα μοντέλα ‘73JR, /73EQJR και DMA73 της Heritage Audio, σε τιμή που 
δεν ακούστηκε ποτέ. Εξοπλισμένο με δύο προενισχυτές/ισοσταθμιστές μικροφώνου στην ίδια μονάδα rack, το HA73EQX2 Elite εί-

ναι σαν δύο HA73EQ, χωρίς να κοστίζει διπλά, αυξάνοντας τις δυνατότητες επεξεργα-
σίας σας με την κορυφαία ποιότητα ήχου της σειράς Elite. Χάρη στη χρονοβόρα σειρά 
χειροποίητων προιόντων, η HA είναι σε θέση να προσφέρει ένα μηδενικό συμβιβασμό. 
Υψηλή ποιότητα αλλά και πολύ προσιτή εναλλακτική λύση προς τα αυξανόμενες προι-
όντα entry-level. Κατασκευασμένο στις ίδιες ισπανικές εγκαταστάσεις με την υπόλοιπη 
σειρά προϊόντων HA, το HA73EQX2 Elite αποτελεί τον κλασικό προενισχυτή εγγραφής 
που για γενιές είναι γνωστός για τις πλούσιες μουσικές του ιδιότητες και την ικανότη-
τά του να βελτιώνει δραματικά τον ήχο σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή. Το HA73EQX2 
Elite χρησιμοποιεί πυκνωτές WIMA 5% στο τμήμα EQ καθώς και 3 επαγωγικές βαλβί-

δες τύπου «Vinkor», έτσι ώστε οι καμπύλες eq να είναι σχεδόν παρόμοιες με τους χειροποίητους ισοσταθμιστές στη γραμμή της 
HA. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν την ίδια ποιότητα ήχου και εκτίμηση από την Heritage Audio. Το προενισχυτικό τμήμα του 
HA73EQX2 διαθέτει gain, ρύθμιση εξόδου, pad -20db, αντίστροφη πολικότητα, φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και +48v 
phantom power. Το HA73EQX2 στεγάζεται σε ένα άκαμπτο πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου 2U και χρησιμοποιεί εξωτερική τροφο-
δοσία για λειτουργία χαμηλού θορύβου. Το τμήμα EQ του HA73EQX2 διαθέτει ένα high shelving EQ, μεσαίο EQ, low shelving EQ, 
ένα μεταβλητό φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) και EQ Bypass.  
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. > Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 
75 Ohms, με το μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμέ-
νο). > Μέγιστη ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 
Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 
μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.     

€  1.511HA73EQX2
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Η Heritage Audio είναι υπερήφανη για την κυκλοφορία του HA-609A, μια 
σύγχρονη, βελτιωμένη έκδοση του κλασσικού συμπιεστή που βασίζεται σε δίοδο-γέφυρα (Diode-bridge). Όπως και με τα υπόλοι-
πα προϊόντα της σειράς Elite, το HA-609A εκμεταλλεύεται την τελευταία τεχνολογία κατασκευής για να προσφέρει μια πρωτοφανή 

αξία χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα κατασκευάζονται στο 
εργοστάσιο της Heritage στην Ισπανία. Το HA-609A είναι μια μοντέρνα λύση για τον 
κλασικό σχεδιασμό συμπιεστή, με αρκετές βελτιώσεις που εισάγουν στη σύγχρονη 
ροή εργασίας. Ενώ μερικές κλασικές επαναλήψεις αυτού του σχεδιασμού χρησιμοποί-
ησαν μερικά ολοκληρωμένα IC και ένα στάδιο ενισχυτή κατηγορίας Α/Β, το HA-609A 
διαθέτει ένα εντελώς διακριτό σχεδιασμό κλάσης Α και ένα σύνολο τριών μετασχημα-
τιστών Carnhill/St Ives ανά κανάλι. Η προσθήκη ενός γρήγορου χρόνου attack τόσο 
για το τμήμα του συμπιεστή (compressor) όσο και για το τμήμα περιοριστή (limiter), 
επιτρέπουν στο HA-609A την ευελιξία να χειρίζεται υλικό από μεμονωμένα κανάλια 
καθώς και ομάδες καναλιών. Χάρη στο σύστημα: diode bridge gain reduction (πατέ-

ντα της Heritage Audio), που εισήχθη με τον ιδιαίτερα αξιόπιστο SUCCESSOR, το HA-609A έχει καλύτερη αντιστοίχιση καναλιών 
από οποιαδήποτε προηγούμενη υλοποίηση. ενώ η χρήση περιστροφικών διακοπτών και υψηλής ποιότητας χειριστηρίων (με βήμα-
τα), επιτρέπει την εύκολη ανάκληση και τη διατήρηση μιας τέλειας στερεοφωνικής εικόνας.  
Χαρακτηριστικά : > Μέγιστο επίπεδο εισόδου: Πάνω από +22 dBu. > Μέγιστο επίπεδο εξόδου: Πάνω από +26,5 dBu σε 600 

ohms. > Θόρυβος: Λιγότερο από -75dBu 20Hz-20Khz. -80dBu A-σταθμισμένο. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): λιγότερο 
από 0,07% στα + 20dBu. > Απόκριση συχνότητας, COMPRESS και LIMIT OUT, + - 0.5dB, 15Hz- 30Khz. > Αντίσταση εισόδου: 
10Kohms, balanced και κυμαινόμενη. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 ohms, balanced και κυμαινόμενη, Class Α. > Χαρα-
κτηριστικά Compressor:     > Threshold: από -20 έως +20 dBu σε ποτενσιόμετρο ακριβείας 41 βημάτων.     > Ratio: επιλεγόμενο 
με περιστροφικό διακόπτη 1,5: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 6: 1.     > Release: επιλεγόμενο με περιστροφικό διακόπτη 100, 400, 800, 1500 
mS, A1 και A2. Το Α1 αντιστοιχεί σε 50mS σε κορυφές (peaks) και σε περίπου 500mS σε συνεχές πρόγραμμα. A2 έως 50mS σε 
κορυφές (peaks) και 1,5 δευτερόλεπτα σε συνεχές πρόγραμμα. > Χαρακτηριστικά Limiter:     > Limit: επίπεδο από 0 έως +20 dBu 
σε ποτενσιόμετρο ακριβείας 41 βημάτων.     > Release: επιλεγόμενο με περιστροφικό διακόπτη, 50, 100, 200, 800 mS, A1 και A2. 
Το Α1 αντιστοιχεί σε 50mS σε κορυφές (peaks) και περίπου 800mS σε συνεχές πρόγραμμα. A2 έως 50mS σε κορυφές (peaks) και 
1,5 δευτερόλεπτα σε συνεχές πρόγραμμα.    

€  1.595HA-609A
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500 Series Modules

Απίστευτα δημοφιλής από την εισαγωγή του το 2013, παραμένει ένας από 
τους πιο δημοφιλείς προενισχυτές μικροφώνου στην κατηγορία του. Ιδανικό για τους ηχολήπτες που δε χρειάζονται το eq, ή σε 
συνδυασμό με το ‘73EQJR, το Heritage ‘73JR προσφέρει ‘στρογγυλά’ μπάσα, με την ακριβή ποσότητα αρμονικής παραμόρφωσης. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει επίσης μετατραπεί σε μια πρώτη επιλογή DI για μπάσο. Το ‘73JR 
είναι προενισχυτής μικρού σχήματος στο στύλ του 1073, (για τοποθέτηση σε μια υποδοχή της σειράς 500) 
με μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες εγγραφής για μηχανικούς ήχου 
και μουσικούς που δεν βρίσκουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν eq. Χρησιμοποιώντας μόνο διακεκριμέ-
να κυκλώματα και συμβατικά εξαρτήματα, το ‘73JR, ακολουθεί πιστά τον προενισχυτή 1073 κλάσης A. Οι 
πυκνωτές Styroflex και ταντάλιο έχουν χρησιμοποιηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Έχει προ-
στεθεί ένα χρήσιμο φίλτρο hi pass, κατηγορίας Α, απαραίτητο για την καταγραφή όλων, εκτός ίσως από 
μπότα και μπάσο. Η λειτουργία Line mode, επιτρέπει την επεξεργασία των προγεγραμμένων κομματιών και 
είναι ιδανική για την προσθήκη κάποιου χρώματος κλάσης Α σε άψυχες εγγραφές. Ο έξυπνος διακόπτης DI 
(αυτόματα μεταβαίνει από MIC σε λειτουργία DI κατά την εισαγωγή μιας υποδοχής MONO ? «) είναι ένα 

κύκλωμα κατηγορίας JFET μπροστά από τον μετασχηματιστή MIC, έτσι υπάρχει όλος ο ήχος. Από την εισαγωγή του το 2013, έχει 
γίνει ένα κλασικό DI για μπάσα. Τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό ισχύος, εφαρμόζοντας εσωτερική +24v βραδεία 
ενεργοποίηση (περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στην πλήρη τάση). Αυτό κάνει την τάση της σειράς 500 πιο σταθερή και 
καθιστά το ‘73JR ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες υποδοχές. 
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 
75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο).
> Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, 

λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 
μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.         

€  75973JR

Ουσιαστικά ένα module 1073 σε λειτουργία γραμμής (line mode), έχει γίνει 
ένα τέλειο ζευγάρι με το ‘73JR. Είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα για ρυθμίσεις μίξης σε MCM8, όπου το στρογγυλό μπάσο, τα 
μεταξένια ψηλά και τα καθαρά μεσσαία, αποδίδουν τον κλασικό ήχο στις μίξεις σας. Το 73EQ JR είναι μια πλήρως εξοπλισμένη 

μονάδα εισόδου γραμμής για τη σειρά 500. Δεν μοιράζεται μόνο τον ισοσταθμιστή 3 ζωνών με τον μεγάλο 
αδελφό του, το Heritage Audio 1073, αλλά μοιράζεται επίσης τον ίδιο προενισχυτή γραμμής και στάδιο 
εξόδου κλάσης Α. Αυτά τα γεγονότα καθιστούν το 73EQ JR μοναδικό στην κατηγορία του, έχοντας τη 
δυνατότητα να καταγράψει έναν ήχο Class A χωρίς να βασίζεται σε εξωτερικούς προενισχυτές. Ο ισοσταθ-
μιστής διαθέτει τον ίδιο τύπο Baxandall High / Low που βρίσκεται στο HA1073, με την προσθήκη διακό-
πτη επιλογής υψηλής συχνότητας. Είναι δυνατές 4 διαφορετικές συχνότητες αντί του σταθερού 12Khz. Η 
μεσαία ζώνη είναι η ίδια ακριβώς, με παχύ χαμηλό και γλυκιά ενίσχυση στην υψηλή μεσαία περιοχή χωρίς 
ο ήχος να γίνει λασπώδης ή εύθραυστος. Ο προενισχυτής γραμμής έχει μια κλίμακα από +6 έως -20dB, 
επιτρέποντας τις μεγάλες αυξήσεις eq χωρίς να υπερφορτώνουν οι μετατροπείς A / D.
Τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό ισχύος, εφαρμόζοντας εσωτερική +24v βραδεία ενερ-

γοποίηση (περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στην πλήρη τάση). Αυτό κάνει την τάση της σειράς 500 πιο σταθερή και 
καθιστά το 73EQ JR ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες υποδοχές. 
Χαρακτηριστικά: > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντί-

σταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms 
(εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): 
Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Μέγιστο κέρδος: 6dB. > Κατανάλωση ισχύος: Λιγότερο από 
85 mA ανά ράγα σε + -16VDC.       

€  79973EQ JR
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Φέρνοντας την κλασική συμπίεση γέφυρας με δίοδο (diode bridge) στη σει-
ρά 500, μαζί με ένα πλήρες στάδιο εξόδου κλάσης Α, αυτή η διπλή μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής μικρο-
φώνου τύπου 1073 όταν η συμπίεση δεν είναι απαραίτητη, καθιστώντας το χρησιμοποιήσιμο το 100% του χρόνου στο στούντιο.

Το 2264JR είναι ένας προενισχυτής μικροφώνου με συμπιεστή για τη σειρά 500 (2 θέσεις), βασισμένος 
στην κλασική αρχή της γέφυρας με δίοδο (diode bridge). Τα χαρακτηριστικά της συμπίεσης, τα βασικά 
εξαρτήματα και ο σχεδιασμός είναι τα ίδια που υπάρχουν στον κλασικό συμπιεστή 2264E της Heritage 
Audio. Ένας πλήρης προενισχυτής HA1073 (60dB) μικρού μεγέθους έχει υλοποιηθεί όταν δεν απαιτείται 
συμπίεση. Phantom power είναι επίσης διαθέσιμο. Η σχεδίαση είναι πλήρως κλάσης Α (balanced).
Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε περιστροφικούς διακόπτες με βήματα, για εύκολη ανάκληση 

και υψηλή ακρίβεια. Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης (high pass) έχει προστεθεί στην πλευρική αλυσίδα 
(sidechain) ώστε τα σήματα μπάσου να μην οδηγούν τη συμπίεση. Διαθέτει διακριτές εισόδους για ενισχυ-
τή γραμμής (είσοδος αριστεράς υποδοχής) και μικρόφωνου (είσοδος δεξιάς υποδοχής). Η έξοδος και στις 
δύο περιπτώσεις βρίσκεται στην έξοδο αριστεράς υποδοχής.     

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: 1200 Ohm. Στην είσοδο υπάρχει μετασχηματιστής (balanced και floating).
> Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο 

από 75 Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > 
Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, 
λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος μικροφώνου: 
60dB. > Μέγιστο κέρδος γραμμής: 20dB. > Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: Λιγότερο από 110 mA @ + - 16VDC.       

€  1.0992264 JR

Η Heritage Audio είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τελευταία 
προσθήκη στην αυξανόμενη σειρά προϊόντων της, τη μονάδα ροής BT-500. Αυτό το νέο προϊόν είναι η είσοδος της Heritage στο 
Internet των πραγμάτων και αναμένει μια εντελώς νέα σειρά προϊόντων στα ήδη αναγνωρισμένα αναλογικά κλασικά προιόντα.

Κανένα άλλο τρέχον προϊόν, είτε πρόκειται για σειρά 500, είτε για rack ή για άλλη μορφή, έχει τα χαρακτη-
ριστικά του BT-500, το οποίο επιλύει τελικά τα προβλήματα συνδεσιμότητας των κινητών συσκευών σε ένα 
επαγγελματικό περιβάλλον στούντιο. Το BT-500 εκπέμπει ήχο από την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth 
και παρέχει μια πλήρως ισορροπημένη (balanced) στερεοφωνική έξοδο + 22dBu. Χρησιμοποιώντας την 
τελευταία τεχνολογία ήχου τεχνολογίας Bluetooth τελευταίας γενιάς, τους καλύτερους κωδικοποιητές που 
μπορούν να υποστηρίξουν οι συσκευές σας και την τεχνολογία Burr Brown, λύνει το ήδη κλασσικό, ενοχλη-
τικό πρόβλημα σύνδεσης της iOS ή της συσκευής Android στο Studio. Μέχρι σήμερα, αυτό έχει λυθεί χρη-
σιμοποιώντας καλώδια με προσαρμογέα XLR σε μίνι Jack, αλλά οι περιορισμοί των αναλογικών καναλιών 
ήχου των κινητών συσκευών έχουν καταστεί σαφείς. Ακούγοντας τραγούδια στο iTunes Store, εγγραφές 
που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Spotify, You Tube. Το κάνετε κάθε μέρα, όλη την 

ώρα. Παρ ‘όλα αυτά, η ενσωμάτωση δεν ήταν βολική, μέχρι τώρα. Το BT-500 αναγνωρίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή κωδι-
κοποιητή της συσκευής σας και την χρησιμοποιεί για streaming. Το iTunes Store της Apple και το You Tube χρησιμοποιούν το AAC 
ως εγγενή κωδικοποίηση, ώστε η ροή από ένα iPhone ή το iPad να έχει ως αποτέλεσμα μια απώλεια μετάδοσης, πολύ καλύτερη 
από μια αναλογική καλωδιακή σύνδεση !! Η μεγάλη πλειοψηφία των συσκευών Android έχουν ήδη υιοθετήσει τον κωδικοποιητή 
APTX, ο οποίος είναι σχεδόν χωρίς απώλειες (είναι και το πρότυπο που υιοθετούν τα ασύρματα ακουστικά υψηλής ποιότητας και 
τα sound bars). Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε AAC ούτε APTX, το BT-500 θα μεταδίδει ήχο 
χρησιμοποιώντας τον κλασικό κωδικοποιητή SBC. 
Το BT-500 υποκαθιστά το αναλογικό κύκλωμα της κινητής σας συσκευής με ένα εξ ολοκλήρου εξισορροπημένο στάδιο εξόδου 

Burr Brown, το οποίο παρέχει μια πλήρη έξοδο 0dBfs = + 22dBu ικανή να οδηγήσει φορτίο 600 ohms.
Αυτό επιτρέπει κατά τη μίξη, άμεσες συγκρίσεις επιπέδων στάθμης με το iTunes Store της Apple ή με αποθηκευμένα δείγματα 

αναφοράς. 
Με εκπληκτικά προσιτή τιμή, το BT-500 εισέρχεται έντονα στην κατηγορία «Studio Essentials» και λύνει εύκολα ένα ήδη κλασσικό 

πρόβλημα με ελάχιστη επένδυση. 

€  207BT-500
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500 Series v2.0 OST Enclosures

Αυτό το απίστευτα δημοφιλές κουτί με 4 θέσεις έχει αναβαθμιστεί στη V2.0 
και είναι μια εξαιρετική επιλογή για μικρές, απλές εγκαταστάσεις. Πιο ισχυρό από ποτέ, είναι σε θέση να παρέχει 1,6 Αμπέρ ανά 
θέση. Η μορφή του είναι ένα «τετράγωνο κουτί», όσο το δυνατόν απλούστερο. Το περίβλημα της σειράς OST-4 V2.0 500 έχει 
σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, συμπεριλαμβανομένων των ‘διπλών’ και ακόμη 

και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κλάσης Α. 
Το περίβλημα OST-4 V2.0 διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη 

προστασία, φιλτράρισμα και απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 
500 στην αγορά διαθέτουν ένα σχετικά απλό σχεδιασμό τροφοδοσίας που τροφοδοτεί ουσιαστικά 
κάθε κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι του περιβλήματος OST-4 V2.0 έχει τη δική του παροχή ρεύματος, 
ρυθμίζεται ξεχωριστά και απομονώνεται από τα υπόλοιπα. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε εγκατεστημένη 
μονάδα στο OST-4 V2.0, θα λειτουργεί την μέγιστη δυναμικότητά της και ότι καμία απαιτητική ή ακόμα 
και ελαττωματική μονάδα, θα υπονομεύσει την απόδοση άλλης. Εκτός από τη μείωση των παρεμ-
βολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερες επιδόσεις 

όταν τοποθετούνται στο περίβλημα OST-4 V2.0, ειδικά προενισχυτές μικροφώνου. Ένα νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό στο 
μοντέλο V2.0 είναι η δυνατότητα Link, επιτρέποντας σε κάθε κανάλι να συνδεθεί στο επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο 
πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch! 
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Heritage Audio, τα περιβλήματα 500 Series OST-4 V2.0 κατασκευάζονται χρησιμοποιώ-

ντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα στην 
έδρα της Heritage Audio στην Ισπανία. Με τη δημοτικότητα των μονάδων της Σειράς 500, που δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι 
πτώσης, είναι περισσότερο λογικό από ποτέ και για τα επαγγελματικά όσο και για τα στούντιο στο σπίτι να διαθέτουν άφθονα 
διαθέσιμα slots για να φιλοξενήσουν την αυξανόμενη συλλογή νέων και παλιών μοντέλων της σειράς 500. Ενώ ένα περίβλημα της 
σειράς 500 μπορεί να μην φαίνεται σαν το πιο συναρπαστικό πράγμα στο στούντιο, θα πρέπει να τα έχετε. Είναι λογικό να πάρετε 
ένα που είναι ανθεκτικό, δεν είναι υπερτιμημένο, συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή της σειράς 500 που μπορεί να έχετε και το 
σημαντικότερο, αυτό που θα φέρει τις πιο καθαρές και πολύ καλύτερες επιδόσεις στα εργαλεία σας. Με το OST-4 V2.0, έχετε μια 
τέλεια λύση για την τοποθέτηση των μονάδων της σειράς 500 σε ένα περίβλημα που αναδεικνύει το δυναμικό τους, σε ένα φορη-
τό, ανθεκτικό περίβλημα που δεν κοστίζει πολύ. Μία θήκη ασφαλέστερη, καθαρότερη, πιο συμβατή! 
Πολλοί έμπειροι μηχανικοί ήχου, γνωρίζουν κάποια μοντέλα που βασίζονται σε κλάση τύπου Α ή σε λυχνίες, τα οποία θα μπορού-

σαν να προκαλέσουν υπερφόρτωση, ή απλώς δεν θα λειτουργούσαν σε ορισμένα τυποποιημένα περιβλήματα.
Το OST-4 προσφέρει το ευρύτερο φάσμα συμβατότητας με όλες τις μονάδες της σειράς 500, εξασφαλίζοντας τόσο ότι οι «απαι-

τητικές» μονάδες λαμβάνουν τη δύναμη που χρειάζονται όσο και ότι οι παρακείμενες μονάδες παραμένουν ανεπηρέαστες.  
Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology version v2.0. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 400mA ανά ράγα ανά υποδοχή, 

για συνολικά 1,6 Amps, 1,8 μη συνεχή. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.        

€  310OST-4 v2.0

Έξι φαινόταν να είναι ο μαγικός αριθμός της σειράς 500. Εύκολα διαμορφώ-
σιμο ως αυτόνομο κουτί ή μονάδα με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack, πωλείται με ενσωματωμένα αυτιά rack. Η μέγιστη ισχύς 
είναι 1,8 Amps ανά θέση. Το OST-6 είναι ένα περίβλημα της σειράς 500 που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 μονάδες. Όπως και η 
υπόλοιπη νέα σειρά Heritage Audio των συστοιχιών της σειράς 500, διαθέτει τεχνολογία «ON SLOT» (OTS).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο κουτί με λαβή και πόδια από καουτσούκ ή τοποθετημέ-
νο σε rack με τα αυτιά που περιλαμβάνονται. Αυτά τα προσαρμοσμένα σχεδιασμένα αυτιά rack, 
συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Ο έξυπνος σχεδιασμός τους καθιστά τη συναρμολόγηση / 
αποσυναρμολόγησή τους θέμα δευτερολέπτων. Με την τεχνολογία «SLOT TECHNOLOGY», εκμε-
ταλλεύεται τα ηλεκτρονικά ισχύος τελευταίας γενιάς για να χειρίζεται την τροφοδοσία ρεύματος 
σε βάση «ανά υποδοχή». Κάθε υποδοχή έχει τα στάδια γραμμικής ρύθμισης τροφοδοσίας ρεύμα-
τος, επομένως τα στοιχεία είναι απομονωμένα από τα υπόλοιπα. Απλώς μοιράζονται το μεταλλικό 
περίβλημα. 
Με κυριολεκτικά εκατοντάδες μάρκες που κατασκευάζουν μονάδες σειράς 500, εμείς στην 

Heritage Audio πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος να χειριστεί αυτό αξιόπιστα, εξαλείφοντας τα ζητήματα που 
συχνά συνδέονται με την κατανομή ενέργειας μεταξύ διαφορετικών συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών και φύσεων. Κάθε 
υποδοχή διαθέτει δοκιμαστικές λυχνίες LED για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας (κόκκινη για + 16v, πράσινη για -16v), τοποθε-
τημένη στην άκρη του συνδετήρα υποδοχής. 
Χάρη στη χρήση του OST, η ισχύς του OST-6 είναι 400mA ανά ράγα ανά μέγιστο υποδοχής, με συνολική τιμή 1,6Α (1,8Α μη 

συνεχής) ανά ράγα, όποιο από τα δύο επιτυγχάνεται πρώτο. Κάθε υποδοχή διαθέτει τα δικά της κόκκινα (+ 16v) ??και πράσινα 
(-16v) LEDs για εύκολο έλεγχο της κατάστασης ισχύος.
Το περίβλημα RAF Blue Grey είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο χάλυβα με αλουμινένιο μπροστινό πίνακα. 
Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,6Α ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχι-

σμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC. 

€  399OST-6
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Η προτιμώμενη επιλογή στα μεγάλα στούντιο ή στους αληθινούς συλλέκτες 
σειράς 500, διαθέτει 10 υποδοχές σε μορφή rack 3U, με άφθονη ισχύ. Η μέγιστη ισχύς είναι 1,8 Amps ανά ράγα. 
Το περίβλημα της σειράς OST-10 V2.0 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, 

συμπεριλαμβανομένων των ‘διπλών’ και ακόμη και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κλάσης Α. 
Το περίβλημα OST-10 V2.0 διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη προστασία, φιλτράρισμα και 

απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 500 στην αγορά 
διαθέτουν ένα σχετικά απλό σχεδιασμό τροφοδοσίας που τροφοδοτεί ουσιαστικά κάθε 
κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι του περιβλήματος OST-10 V2.0 έχει τη δική του παροχή 
ρεύματος, ρυθμίζεται ξεχωριστά και απομονώνεται από τα υπόλοιπα. Αυτό εξασφαλίζει 
ότι κάθε εγκατεστημένη μονάδα στο OST-10 V2.0, θα λειτουργεί την μέγιστη δυναμικό-
τητά της και ότι καμία απαιτητική ή ακόμα και ελαττωματική μονάδα, θα υπονομεύσει την 
απόδοση άλλης.

Εκτός από τη μείωση των παρεμβολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερες επιδό-
σεις όταν τοποθετούνται στο περίβλημα OST-10 V2.0, ειδικά προενισχυτές μικροφώνου. 
Ένα νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό στο μοντέλο V2.0 είναι η δυνατότητα Link, επιτρέποντας σε κάθε κανάλι να συνδεθεί 

στο επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch! 
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Heritage Audio, τα περιβλήματα 500 Series OST-10 V2.0 κατασκευάζονται χρησιμοποιώ-

ντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ήχου - όλα στην 
έδρα της Heritage Audio στην Ισπανία. Με τη δημοτικότητα των μονάδων της Σειράς 500, που δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι 
πτώσης, είναι περισσότερο λογικό από ποτέ και για τα επαγγελματικά όσο και για τα στούντιο στο σπίτι να διαθέτουν άφθονα 
διαθέσιμα slots για να φιλοξενήσουν την αυξανόμενη συλλογή νέων και παλιών μοντέλων της σειράς 500. 
Ενώ ένα περίβλημα της σειράς 500 μπορεί να μην φαίνεται σαν το πιο συναρπαστικό πράγμα στο στούντιο, θα πρέπει να τα 

έχετε. Είναι λογικό να πάρετε ένα που είναι ανθεκτικό, δεν είναι υπερτιμημένο, συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή της σειράς 500 
που μπορεί να έχετε και το σημαντικότερο, αυτό που θα φέρει τις πιο καθαρές και πολύ καλύτερες επιδόσεις στα εργαλεία σας. 
Με το OST-10 V2.0, έχετε μια τέλεια λύση για την τοποθέτηση των μονάδων της σειράς 500 σε ένα περίβλημα που αναδεικνύει το 
δυναμικό τους, σε ένα φορητό, ανθεκτικό περίβλημα που δεν κοστίζει πολύ.
Μία θήκη ασφαλέστερη, καθαρότερη, πιο συμβατή! 
Πολλοί έμπειροι μηχανικοί ήχου, γνωρίζουν κάποια μοντέλα που βασίζονται σε κλάση τύπου Α ή σε λυχνίες, τα οποία θα μπορού-

σαν να προκαλέσουν υπερφόρτωση, ή απλώς δεν θα λειτουργούσαν σε ορισμένα τυποποιημένα περιβλήματα.
Το OST-10 προσφέρει το ευρύτερο φάσμα συμβατότητας με όλες τις μονάδες της σειράς 500, εξασφαλίζοντας τόσο ότι οι «απαι-

τητικές» μονάδες λαμβάνουν τη δύναμη που χρειάζονται όσο και ότι οι παρακείμενες μονάδες παραμένουν ανεπηρέαστες.   
Χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία: On Slot Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,8Α ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχι-

σμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγιστο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.       

€  713OST-10 v2.0
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Το περίβλημα Adat OST-8 της σειράς 500 της Heritage Audio παρέχει την 
πιο καθαρή, πιο άμεση διαδρομή για να ενσωματώσετε τις μονάδες της σειράς 500 στη διεπαφή (κάρτα) ήχου σας. 
Το περίβλημα της σειράς OST-8 adat 500 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση όλων των μονάδων και συσκευών της σειράς 500, 

συμπεριλαμβανομένων των μονάδων «διπλού πλάτους» και ακόμη και των πιο απαιτητικών σχεδίων λυχνίας κατηγορίας Α και 
να τις συνδέσει στην υπάρχουσα κάρτα ήχου. Διαθέτει τεχνολογία On Slot της Heritage Audio, παρέχοντας μέγιστη προστασία, 
φιλτράρισμα και απομόνωση σε κάθε κανάλι. Ενώ τα περισσότερα περιβλήματα της σειράς 500 στην αγορά έχουν σχετικά απλή 

σχεδίαση τροφοδοτικού, που τροφοδοτεί ουσιαστικά κάθε κανάλι παράλληλα, κάθε κανάλι 
του περιβλήματος OST-8 adat έχει το δικό του τροφοδοτικό, ξεχωριστά ρυθμιζόμενο και 
απομονωμένο από τα υπόλοιπα. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε μονάδα σειράς 500 που εγκαθί-
σταται θα αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και ότι καμία «απαιτητική» ή ακόμη 
και μια ελαττωματική μονάδα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την απόδοση μιας άλλης. Εκτός από 
τη μείωση των παρεμβολών, πολλές συσκευές της σειράς 500 παρουσιάζουν στην πραγμα-
τικότητα χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη απόδοση όταν τοποθετούνται στο περίβλημα 
OST-8 adat, ειδικά οι προενισχυτές μικροφώνου. 
Το καλύτερο μέρος είναι ότι έχουμε ενσωματώσει έναν premium αναλογικό σε ψηφιακό 

μετατροπέα για να στέλνουμε τα σήματα σας στο DAW όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Αυτό 
το υψηλής ποιότητας, premium ADC είναι 24 Bit και προσφέρει επιλέξιμες εσωτερικές συχνότητες δειγματοληψίας από 44,1k έως 
192k, ενώ επιπλέον μπορεί να συγχρονιστεί εξωτερικά από το WordClock. Όλα αυτά γίνονται χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώ-
διο ADAT Lightpipe. Ένα από τα πιο προσεγμένα χαρακτηριστικά της μονάδας είναι η δυνατότητα να αποφασίζετε (ανά κανάλι), 
εάν το σήμα που μετατρέπεται και αποστέλλεται στο DAW προέρχεται απευθείας από την αντίστοιχη είσοδο (μη επεξεργασμένο 
σήμα), ή μετά τη μονάδα της σειράς 500 (επεξεργασμένο σήμα) ή από εξωτερική πηγή. Αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε είναι να 
στείλετε το επεξεργασμένο σήμα σας σε έναν άλλο επεξεργαστή και στη συνέχεια να το επιστρέψετε στη μονάδα, ώστε να μπορεί 
να μετατραπεί ψηφιακά και να αποσταλεί στο DAW σας. Αυτό μπορεί πραγματικά να σας φανεί χρήσιμο εάν χρειάζεστε λίγο 
εξωτερικό rack EQ ή συμπίεση για περισσότερο έλεγχο πριν από την ψηφιακή μετατροπή. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι 
έχετε 3 επιλέξιμες πηγές για κάθε έναν από τους οκτώ μετατροπείς, μια φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά να 
κάνει μεγάλη διαφορά όταν βρίσκεστε στη μίξη ή την ηχογράφηση και δεν έχετε χρόνο να αφιερώσετε. 
Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OST-8 adat ως αυτόνομο μετατροπέα και σταδιακά να προσθέσετε 500 

μονάδες όποτε σας βολεύει για να ρυθμίσετε την ιδανική λύση. Έτσι, για εκείνες τις στιγμές που το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας 
κορυφαίος μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό, μην ψάχνετε άλλο, τον έχετε ήδη εδώ. 
Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι παρέχονται σε επιχρυσωμένα XLR, ενώ οι είσοδοι και οι έξοδοι LINE προσφέρονται επίσης σε υποδο-

χές DB25 για ευκολία. Οι εναλλακτικές 8 εξωτερικές είσοδοι για τον μετατροπέα είναι επίσης διαθέσιμες σε μια υποδοχή DB25. Στη 
συνέχεια, φυσικά, υπάρχουν οι υποδοχές σύνδεσης για το ADAT (δύο από αυτές για δυνατότητες SMUX) και το BNC WordClock 
Input and Output. 
Ένα άλλο νέο και συναρπαστικό χαρακτηριστικό του OST-8 adat είναι η δυνατότητα Link, που επιτρέπει σε κάθε κανάλι να συνδέ-

εται με το επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού (στο πίσω μέρος), χωρίς να απαιτούνται καλώδια patch! 
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα Heritage Audio. Τα περιβλήματα Adat της σειράς 500 OST-8 κατασκευάζονται χρησιμοποιώ-

ντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και σχεδίασης, χωρίς ποτέ να διακυβεύεται η ποιότητα του ήχου. 
Χαρακτηριστικά:
> Περίβλημα 500 Series με οκτώ υποδοχές, με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack για ηχογράφηση σε κινητές συσκευές και 

στούντιο. > Η δυνατότητα «link», επιτρέπει σε κάθε κανάλι να συνδεθεί με το επόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να 
απαιτούνται καλώδια patch. > Κάθε κανάλι ρυθμίζεται ξεχωριστά, φιλτράρεται και προστατεύεται για υψηλότερη απόδοση, χα-
μηλότερο θόρυβο και καλύτερη προστασία.  > Κάθε κανάλι ρυθμίζεται ξεχωριστά, φιλτράρεται και προστατεύεται για υψηλότερη 
απόδοση, χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη προστασία. > Δυνατότητα παροχής έως και 400 mA ανά ράγα ανά υποδοχή ή 1,8 
Amps συνολικά (2,0 Amps μη συνεχόμενα), όποιο από τα δύο επιτευχθεί πρώτο. Το τροφοδοτικό Phantom παρέχει συνολικά έως 
και 140 mA. > Ανεξάρτητες λυχνίες LED κατάστασης ανά υποδοχή στον μπροστινό πίνακα > Διακόπτης λειτουργίας στον μπρο-
στινό πίνακα. > Το μεγαλύτερο δυνατό εύρος συμβατότητας με οποιαδήποτε κατασκευασμένη συσκευή της σειράς 500, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχεδίων λυχνίας κατηγορίας Α. Η κατακόρυφη αρχιτεκτονική φιλοξενεί μονάδες «διπλού πλάτους». > Σασί 
από χάλυβα βαρέως διαμετρήματος και μπροστινό πάνελ αλουμινίου, στιβαρό φινίρισμα, αποδεδειγμένη, ανθεκτική σχεδίαση. > 
Μετατροπέας Premium 8 καναλιών 24 Bit 192 kHz με εξόδους ADAT/SMUX και Wordclock για αξιόπιστο συγχρονισμό. > Δυνα-
τότητα αλλαγής διαδρομής για μετατροπείς ανά κανάλι, είτε απευθείας από την είσοδο, μετά τη μονάδα της σειράς 500 είτε από 
εξωτερική πηγή. > Αυτόνομος μετατροπέας premium 8 καναλιών όταν δεν απαιτείται η χρήση μικροφώνου. 

€  882OST-8 ADAT
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Rackmount Summing Mixers

Αρχικά σχεδιασμένο για μηχανικούς με υψηλές ανάγκες για μεγάλο αριθμό 
καναλιών, διαθέτει 32 κανάλια σε 8 υποομάδες. Τα balanced σημεία εισαγωγής σε κάθε είσοδο και έξοδο καθιστούν την ενσω-
μάτωση των αναλογικών  περιφεριακών ταχύτατη. 4 μετασχηματιστές και ένα στάδιο εξόδου κατηγορίας Α διασφαλίζουν έναν 

σωστό vintage ήχο. Το MCM-32 χρησιμοποιεί μια μοναδική διαμόρφωση, προσφέροντας 
32 κανάλια εισόδου διατεταγμένα σε 4 υποομάδες των 8. Κάθε κανάλι διαθέτει κεντρικά 
ομόκεντρα χειριστήρια Pan και Fader, συν balanced διακόπτες εισαγωγής και σίγασης. Τα 
σημεία insert send έχουν πάντα το σήμα, έτσι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν 
ως άμεσες έξοδοι για εγγραφή χωρίς πρόσθετα patch bays. 
Κάθε ομάδα έχει το δικό της στερεοφωνικό fader, ένα balanced σημείο εισαγωγής και όλες 

οι 4 στερεοφωνικές υποομάδες αθροίζονται παθητικά στο κύριο bus. Το κέρδος αποκαθί-
σταται μέσω προενισχυτή μικροφώνου κλασης Α (τύπου 1073), με συνολικά 4 μετασχημα-
τιστές (μία είσοδος μία έξοδος σε κάθε κανάλι). 
Το κύριο τμήμα (master section) διαθέτει επίσης το δικό του balanced σημείο εισαγωγής.
Όλες οι συνδέσεις στο πίσω μέρος γίνονται από συνδέσμους D-SUB 25 σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο Tascam, με εξαίρεση τις συνδέσεις του master bus, οι οποίες είναι αποκλειστι-
κές XLR. 
Η έξυπνη τοπολογία αθροίσματος (summing) που χρησιμοποιείται στη σειρά μίξερ MCM, 

επιτρέπει ένα εντυπωσιακό headroom και εκπληκτικά χαμηλό θόρυβο για έναν μίκτη vintage τοπολογίας 32 καναλιών. Ιδιαίτερη 
προσοχή έχει ληφθεί για τη βελτίωση των τιμών crosstalk και του αυτο-θορύβου από εκείνα των vintage σχεδίασμών, προκειμέ-
νου να προσαρμοστούν οι νέοι μίκτες MCM στην ψηφιακή εποχή.
Το στάδιο εξόδου κλασης Α που βασίζεται σε μετασχηματιστή, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη έξοδο + 26dBu.
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου καναλιού: Μεγαλύτερη από 20 Kohm. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου καναλιού: Μεγαλύτερο 

από +26dBu. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου insert return: Μεγαλύτερο από +26dBu. > Μέγιστο επίπεδο insert send: Μεγαλύτερο 
από +27dBu, ικανό να οδηγήσει 600 ohm. > Μέγιστο επίπεδο εξόδου: Μεγαλύτερο από +26dBu σε 600ohm. > Απόκριση συχνό-
τητας: ± 0,5dB 20Hz έως 20kHz. > THD + N: 0,07% κατ ‘ανώτατο όριο από 50 Hz έως 10 kHz σε έξοδο +20dBu (εύρος ζώνης 22 
Hz έως 22 Khz) σε 600Ω. > Θόρυβος, όλα τα faders πάνω, όλες οι υποομάδες, μετρούμενος στην κύρια έξοδο, 22Hz έως 22Khz: 
Καλύτερα από -80dBu.  

€  MCM-32

Σχεδιασμένο για καταστάσεις στις οποίες αρκεί λιγότερος αριθμός καναλιών, 
αλλά απαιτείται πρόσθετη ευελιξία. Οι 4 βοηθητικές γραμμές send, επιτρέπουν μίξεις cue, αναλογικά sends για reverb και εφέ, 
παράλληλη συμπίεση κ.λπ., όλα στον αναλογικό τομέα. Έχει επίσης balanced σημεία σε κάθε είσοδο και έξοδο για ενσωμάτωση 

περιφεριακών. 4 μετασχηματιστές και ένα στάδιο εξόδου κλάσης Α διασφαλίζουν έναν 
σωστό vintage ήχο. 
Το MCM-20.4 χρησιμοποιεί μια μοναδική διαμόρφωση, προσφέροντας 16 κανάλια εισόδου 

διατεταγμένα σε 2 υποομάδες των 8, συν 4 ακόμη κανάλια συνδεδεμένα αριστερά και δεξιά 
σε ζεύγη. Κάθε μπροστινό κανάλι διαθέτει κεντρικά ομόκεντρα χειριστήρια Pan και Fader, 
συν balanced διακόπτες εισαγωγής και σίγασης. 
Παρέχονται 4 βοηθητικά sends. το AUX send 1 & 2 είναι mono, ενώ το 3 είναι Stereo. Τα 

sends μπορούν να γίνουν Pre ή Post Fader. Παρέχονται επίσης στάθμες Master send.
Τα σημεία insert send έχουν πάντα το σήμα, έτσι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιη-

θούν ως άμεσες έξοδοι για εγγραφή χωρίς πρόσθετα patch bays.
Κάθε ομάδα έχει το δικό της στερεοφωνικό fader, ένα balanced σημείο εισαγωγής και όλες 

οι 4 στερεοφωνικές υποομάδες αθροίζονται παθητικά στο κύριο bus. Το κέρδος αποκαθί-
σταται μέσω προενισχυτή μικροφώνου κλασης Α (τύπου 1073), με συνολικά 4 μετασχημα-
τιστές (2 σε κάθε κανάλι). 

Το κύριο τμήμα (master section) διαθέτει επίσης το δικό του balanced σημείο εισαγωγής.
Όλες οι συνδέσεις στο πίσω μέρος γίνονται από συνδέσμους D-SUB 25 σύμφωνα με το πρωτόκολλο Tascam, με εξαίρεση τις 

συνδέσεις του master bus, οι οποίες είναι αποκλειστικές XLR. 
Η έξυπνη τοπολογία αθροίσματος (summing) που χρησιμοποιείται στη σειρά μίξερ MCM, επιτρέπει ένα εντυπωσιακό headroom 

και εκπληκτικά χαμηλό θόρυβο για έναν μίκτη vintage τοπολογίας 20 καναλιών. Ιδιαίτερη προσοχή έχει ληφθεί για τη βελτίωση 
των τιμών crosstalk και του αυτο-θορύβου από εκείνα των vintage σχεδίασμών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι νέοι μίκτες 
MCM στην ψηφιακή εποχή.
Το στάδιο εξόδου κλασης Α που βασίζεται σε μετασχηματιστή, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη έξοδο + 26dBu.  

€  MCM-20.4
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Κυρίως σχεδιασμένο ως μίξερ rackmount της σειράς 500, επιτρέπει την 
άθροιση (summing), 10 καναλιών κατά την επεξεργασία τους με συσκευές της σειράς 500. Μια παθητική τοπολογία αθροίσματος 
(summing), που χρησιμοποιεί ένα στάδιο εξόδου κλάσης Α με μετασχηματιστή, δίνει στο MCM-8 II έναν κλασικό, vintage ήχο της 

δεκαετίας του ‘70. 
Οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτής της έκδοσης και του προκάτοχού της είναι:
> Κουμπί Extra 500 ανά κανάλι, επιτρέποντας την παράκαμψη της μονάδας 500 κατά την 

ανάμειξη, αν θέλετε. Επιτρέπει επίσης γρήγορες συγκρίσεις μεταξύ επεξεργασμένων / μη 
επεξεργασμένων σημάτων. Διευκολύνει επίσης τη χρήση του μίκτη με άδειες υποδοχές. 
Απλά πατώντας το κουμπί 500 επιτρέπει αυτόν τον τύπο λειτουργίας.
> Σημαντικά χαμηλότερος θόρυβος: Μια εξαιρετικά πρωτοποριακή, νέα σχεδόν balanced 

τοπολογία άθροισης τάσης, θέτει το κατώφλι θορύβου του νέου MCM8 II, αγγίζοντας το 
θεωρητικό ελάχιστο. Όχι πια φύσημα στις μίξεις σας!
Το MCM-8 II (Music Compact Mixer), είναι ένα περίβλημα με 8 υποδοχές μονάδων 500 με 

δυνατότητες μίξης 10 καναλιών και είναι η κορυφή της γραμμής των νέων περιβλημάτων 
(OTS) 500 Series τεχνολογίας “ON SLOT” της Heritage Audio. 
Η τεχνολογία «ON SLOT TECHNOLOGY» εκμεταλλεύεται τα ηλεκτρονικά ισχύος τελευ-

ταίας γενιάς για να χειριστεί την τροφοδοσία με βάση «ανά υποδοχή». Κάθε υποδοχή έχει 
τα δικά της στάδια γραμμικής ρύθμισης παροχής ενέργειας. Επομένως οι μονάδες είναι απομονωμένες από τις υπόλοιπες. Απλώς 
μοιράζονται το μεταλλικό περίβλημα. Με κυριολεκτικά εκατοντάδες μάρκες να κατασκευάζουν μονάδες της σειράς 500, εμείς στην 
Heritage Audio πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος να το χειριστούμε αξιόπιστα, εξαλείφοντας ζητήματα που 
σχετίζονται συχνά με την κοινή χρήση ισχύος μεταξύ διαφορετικών μονάδων διαφορετικών εμπορικών σημάτων και φύσεων.
Κάθε υποδοχή διαθέτει δοκιμαστικά LED για έλεγχο της σωστής λειτουργίας ισχύος (κόκκινο για + 16v, πράσινο για -16v), που 

βρίσκεται δίπλα στη σύνδεση της υποδοχής. Χάρη στη χρήση OST, η ικανότητα ισχύος του MCM-8 είναι 400mA ανά ράγα ανά 
υποδοχή μέγιστη, με συνολικά 1,4Α (1,6Α μη συνεχής) ανά ράγα, όποιο από τα δύο επιτευχθεί πρώτα. Η διαθέσιμη ισχύς Phantom 
είναι 140mA συνολικά. 
Το περίβλημα RAF Blue Grey είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου με μπροστινό πάνελ αλουμινίου. Υπάρχουν έλεγ-

χοι Pan και Fader ανά υποδοχή σε διπλά ομόκεντρα ποτενσιόμετρα. Τα Pan pots είναι κεντρικά για την ακριβή τοποθέτηση στο 
κέντρο. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν έναν διακόπτη ON για να αντιστοιχίσετε κάθε κανάλι στο Mix Bus.
Το Mix Bus ακολουθεί μια παθητική τοπολογία αθροίσματος τάσης, παρόμοια με αυτήν που υπήρχε στις κονσόλες σειράς 80 της 

δεκαετίας του ‘70. Η απώλεια κέρδους αποκαθίσταται από το ίδιο στάδιο εξόδου Class A με μετασχηματιστή, που χρησιμοποιείται 
στο Heritage Audio 1073 (2n3055).
Μια πρόσθετη στερεοφωνική είσοδος παρέχεται στο πίσω μέρος της μονάδας, επιτρέποντας σε πολλές μονάδες MCM-8 να είναι 

συνδεδεμένες (daisy chained) ή σήματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία να προστεθούν στη μίξη.
Το κεντρικό τμήμα έχει αναλογικά VU meters και Stereo Master fader.
Οι συνδέσεις γίνονται μέσω των επιχρυσωμένων XLRs και D-SUB25 Input / Outputs, με πρωτόκολλο Standard Tascam. 
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου καναλιού: 20 Kohm. > Μέγιστο επίπεδο εισόδου: Πάνω από + 27dBu. > Μέγιστο επίπεδο 

εξόδου: Μεγαλύτερο από + 26dBu σε 600ohm. > Απόκριση συχνότητας: ± 0,5dB 20Hz έως 20kHz. > THD + N: Όχι περισσότερο 
από 0,07% από 50Hz έως 10kHz σε έξοδο + 20dBu (εύρος ζώνης 80kHz) σε 600Ω. > Self-noise: -90 dBu. > Τεχνολογία: On Slot 
Technology. > Μέγιστο ρεύμα ακροδεκτών: 1,6Α ανά ράγα ή 400mA ανά ράγα ανά σχισμή, ό,τι και αν επιτευχθεί πρώτο. > Μέγι-
στο ρεύμα ισχύος phantom: 140mA. > Τάση λειτουργίας: Universal 100-240 VAC.       

€  MCM-8 II
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80 Series

Το Heritage Audio 1073 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικα-
σία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 
8 και Rack 2. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).
Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστυρενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν 

με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70.
Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο 

της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν σωστό περιεχόμενο αρμονικής παραμόρφωσης και σημεία 
κορεσμού.
Το Heritage Audio 1073 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage 

Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της 
δεκαετίας του ‘70.
Η κατασκευή μιας μόνο μονάδας διαρκεί αρκετές μέρες από έναν από τους κύριους κατασκευαστές μας.
Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε τέσσερις κάρτες plug-in.    

Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 
στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για 
να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > 
Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz 
(+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.        

€  1.8481073

Το Heritage Audio 1084 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικα-
σία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 
8 και Rack 2. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση θα είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).
Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστυρενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν 

με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70.
Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο 

της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.
Το Heritage Audio 1084 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage 

Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της 
δεκαετίας του ‘70.
Η κατασκευή μιας μόνο μονάδας διαρκεί αρκετές μέρες από έναν από τους κύριους κατασκευαστές μας.
Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in.  
Χαρακτηριστικά: > Διακόπτης Hi Q για τη μεσσαία περιοχή. > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχι-

στο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες 
για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισό-
δου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 
Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). 
> Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, 
λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς 
μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.      

€  2.2991084
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Το 6673 είναι ένα νέο μοντέλο της Heritage Audio, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series.
Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Το 6673 είναι ένας ισοσταθμιστής 4 ζωνών σε μια 

μονάδα μεγέθους 1073, που συνδυάζει τη μεσαία ζώνη της μονάδας vintage 1066 και μια ενισχυμένη μεσαία 
ζώνη 1073. Το γεγονός αυτό επιτρέπει μια πιο σύνθετη εξισορρόπηση ενώ παράλληλα διατηρεί τις ίδιες 
ηχητικές ιδιότητες. Επιπλέον, το 6673 διαθέτει τρεις επιλογές συχνότητας για high shelf, σε αντίθεση με τις 
σταθερές τιμές που έχουν τα 1073 και 1066, καλύπτοντας και τα δύο.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση 

θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).
Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστυρενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν με 

τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές της δε-
καετίας του ‘70. Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το 
εργοστάσιο της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.
Το Heritage Audio 6673 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage 

Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της 
δεκαετίας του ‘70. Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in. 
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για 
να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > 
Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz 
(+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm.      

€  2.1996673

Ο compressor/limiter Heritage Audio 2264E είναι μια μονάδα δυναμικής 
που βασίζεται στη γέφυρα με δίοδο (diode bridge) και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των 
κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series. 

Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί στο Heritage Audio Frame 8 και στο Rack 2, όπου προβλέπεται η σύνδεση 
έως 8 μονάδων σε 2 διαφορετικά buses.
Είναι Class A, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου σταδίου εξόδου που βρίσκεται στο HA1073, το οποίο αντι-

δρά πολύ καλύτερα με τη συμπίεση από τους ενισχυτές κατηγορίας Α/Β.
Είναι απόλυτα χειροποίητο και καλωδιωμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς 

Heritage Audio 80 Series.   
Χαρακτηριστικά
> Αντίσταση γραμμής εισόδου: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και floating).
> Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με μετασχηματιστής (balanced και floating), για να οδηγήσει 

φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο).
> Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 0,05% στα 100Hz (χωρίς 

gain reduction).
> Maximum Gain: 20dB. 
> Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: Λιγότερο από 120 mA @ + 24VDC.

€  1.6992264E
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Το 8173 είναι ένα νέο μοντέλο της Heritage Audio, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κονσολών μίξης ήχου vintage 80 Series.
Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα κουτιά Heritage Audio Frame 8 και Rack 2. Το 8173 θα μπορούσε εύκολα να περιγραφεί ως 

1073 με τις μεσαίες μπάντες ενός 1081. Διατηρεί τις περιοχές του 1073 (Baxandall shelving), που ακούγο-
νται καταπληκτικά, αλλά έχει προστεθεί μια επιλογή για 3 συχνότητες hi shelving, όπως στο 1084.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προμήθεια των σωστών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν ότι η απόδοση 

θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια μονάδα 1070s (όσο είναι σήμερα δυνατό).
Οι προσαρμοσμένοι πυκνωτές πολυστυρενίου και πολυπροπυλενίου έχουν αναπτυχθεί για να ταιριάζουν 

με τους τύπους Siemens Styroflex και Mullard Mustard από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70.
Οι προσαρμοσμένοι μετασχηματιστές εισόδου έχουν επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με το εργοστάσιο 

της Carnhill Transformers, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Heritage Audio.
Το Heritage Audio 8173 είναι χειροποίητο και κατασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Heritage 

Audio στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παλιομοδίτικες τεχνικές καλωδίωσης και συγκόλλησης της 
δεκαετίας του ‘70.

Όλα τα κυκλώματά βρίσκονται σε πέντε κάρτες plug-in.  
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει ο 
μετασχηματιστής Carnhill (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, μετασχηματιστής Carnhill 
(balanced και floating). > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, με το μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για 
να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη έξοδος: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > 
Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 80dB. > Θόρυβος: 
Λιγότερο από -100dBm.    

€  2.1998173

Το Rack 2 είναι χειροποίητο στην ΕΕ που χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβή μηχα-
νικά εξαρτήματα ISEP που χρησιμοποιούνται στις κονσόλες Series 80. Αλουμινένιες ράγες, οδηγοί κλπ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα 
παλαιότερα vintage modules σας, καθώς και οποιαδήποτε από τα τρέχοντα, θα ταιριάζουν σαν γάντι. Κάθε κανάλι έχει το δικό του 

έλεγχο εξόδου καθώς και φωτιζόμενο διακόπτη phantom. 
Επιπλέον, διαθέτει 2 εισόδους class A (JFET Direct Inputs) εξαιρετικά υψηλής σύνθετης αντίστα-

σης, επιτρέποντας την άμεση σύνδεση μουσικών οργάνων.
Επίσης, το Rack 2 είναι έτοιμο για τη σύνδεση μέχρι 2 2264 συμπιεστών σε 2 busses, A ή B
Το πίσω μέρος διαθέτει υποδοχές XLR Neutrik με επιχρυσωμένο XLR για είσοδο Mic και Line, 

καθώς και εξόδους. Η εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συνδέεται μέσω XLRs με 4 ακίδες Neutrik. 
Είναι διαμορφωμένο για 220-240v ή 110v. Η τροφοδοσία ρεύματος περιλαμβάνεται και μπορεί να 

τροφοδοτήσει μέχρι 4 Rack 2.  
Χαρακτηριστικά: > Neutrik επιχρυσωμένα XLR για εισόδους Mic και Line. > Neutrik επιχρυσωμένα XLRs για εξόδους. > Φωτεινά 

κόκκινα κουμπιά για Phantom power. > Άμεσες εισόδους JFET κατηγορίας Α. > Ξεχωριστιστός έλεγχος εξόδου. > Ενσωματωμένα 
Compression Link busses A και B. > Γνήσια μηχανική κατασκευή ISEP. > Εξωτερική πηγή ενέργειας. > Συμπεριλαμβάνεται καλώ-
διο PSU. > 3U Rack. > Χωράει έως δύο μονάδες της σειράς 80 Series.      

€  999RACK-2

Το Frame 8 είναι χειροποίητο στην ΕΕ που χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβή 
μηχανικά εξαρτήματα ISEP που χρησιμοποιούνται στις κονσόλες Series 80. Αλουμινένιες ράγες, 
οδηγοί κλπ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα παλαιότερα vintage modules σας, καθώς και οποιαδήποτε 
από τα τρέχοντα, θα ταιριάζουν σαν γάντι.
Κάθε κανάλι έχει το δικό του έλεγχο εξόδου καθώς και φωτιζόμενο διακόπτη phantom.
Επίσης, το Frame 8 είναι έτοιμο για τη σύνδεση μέχρι 8 2264 συμπιεστών σε 2 busses, A ή B
Το πίσω μέρος διαθέτει υποδοχές XLR Neutrik με επιχρυσωμένο XLR για είσοδο Mic και Line, 

καθώς και εξόδους.
Η εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συνδέεται μέσω XLRs με 4 ακίδες Neutrik. Είναι διαμορφωμένο 

για 220-240v ή 110v. Η τροφοδοσία ρεύματος περιλαμβάνεται.     

€  1.599Frame 8
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RAM Systems

Ως μονάδα plug-in της σειράς 500, με διπλό πλάτος μονάδας, χρησιμεύει 
σαν ένας συμπαγής σταθμός monitoring χωρίς συμβιβασμούς για οικιακά ή κινητά στούντιο.
Διαθέτει μία έξοδο στερεοφωνικού ηχείου και ισχυρό ενισχυτή ακουστικών, δύο ισορροπημένες στερεοφωνικές εισόδους και 

είσοδο Bluetooth για βολική ασύρματη σύνδεση με κινητές συσκευές. Το RAM System 500 χρησιμοποιεί 
υπερσύγχρονα αναλογικά κυκλώματα για μέγιστη διαφάνεια και ελάχιστο επίπεδο θορύβου και παρα-
μόρφωση.
Ολόκληρη η διαδρομή σήματος, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξασθένισης ρελέ 64 σταδίων, 

έχει σχεδιαστεί με επιχρυσωμένα ρελέ εναλλαγής, στερεοφωνική αρχειοθέτηση ακρίβειας και ποιότητα 
ήχου, που τα βρίσκει κανείς μόνο σε συστήματα που κοστίζουν 10 φορές περισσότερο.  
Χαρακτηριστικά : > Στερεοφωνικό σύστημα monitoring, επιπέδου Mastering για στούντιο. > Μονάδα 

διπλού πλάτους σειράς 500 - απαιτεί συμβατό πλαίσιο σειράς 500. > 3 στερεοφωνικές είσοδοι, συμπε-
ριλαμβανομένων των συνδέσεων στο πίσω μέρος. > Στερεοφωνική είσοδος Neutrik Combo στο εμπρός 
μέρος. > Ασύρματη είσοδος Bluetooth (συμβατή με αρχεία AAC, APTX και SBC). > 1 στερεοφωνική 
έξοδος ηχείου. > 1 έξοδος ακουστικών υψηλής στάθμης. > Λειτουργίες: 20dB DIM, MUTE και MONO. > 

Εξασθένηση 64-βημάτων ρελέ για έλεγχο στάθμης master, σε βήματα 1dB. > Ο ενισχυτής ακουστικών υψηλής ποιότητας, εξαιρε-
τικά υψηλού ρεύματος, μπορεί να οδηγήσει ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > Σύγχρονης σχεδίαδης αναλογικό 
κύκλωμα για ανώτερη διαφάνεια και εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο και παραμόρφωση. > Επιχρυσωμένοι διακόπτες με βάση ρελέ για 
κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων και εξόδων.         

€  RAM System 500

Ο ελεγκτής RAM System 2000, είναι σχεδιασμένος για στούντιο που 
απαιτούν βελτιωμένες, στερεοφωνικές δυνατότητες ακρόασης. Κλασική εμφάνιση με μοντέρνα χαρακτηριστικά όπως σύνδεση 
Bluethooth και πολλά άλλα. Το RAM System 2000 διαθέτει πλούσιο I/O, με τρία ζεύγη balanced αναλογικών εισόδων + 4dBu και 
τρεις στερεοφωνικές εξόδους, ένα ανεξάρτητο pre-fader MIX OUT, ανεξάρτητο στερεοφωνικό CUE I / O, μια ομοαξονική είσοδο 

S/PDIF και είσοδο Bluetooth, ποιότητας pro-audio, για εύκολη ενσωμάτωση κινητής 
συσκευής. Οι δύο ενισχυτές ακουστικών (ποιότητας audiophile) του 2000 είναι ικανοί 
να οδηγούν οποιαδήποτε ακουστικά χωρίς θόρυβο ή χρωματισμό. Για εύκολη ανάκληση 
κοινών ρυθμίσεων, παρέχονται δύο προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη. Για επικοινωνία 
με τους μουσικούς, υπάρχει ένα ενσωματωμένο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας. 
Τέλος, η Heritage Audio εξοπλίζει το RAM System 2000 με ανεξάρτητη έξοδο Subwoofer 
που σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα το sub μεταξύ διαφορετικών ζευγαριών ηχείων. 
Χαρακτηριστικά: > Επιτραπέζιος Ελεγκτής monitor, με κλασική εμφάνιση. > Σχεδιασμένο 

για το στούντιο που χρειάζεται βελτιωμένες δυνατότητες στερεοφωνικής ακρόασης. > 
Όλες οι λειτουργίες σε υψηλής ποιότητας φωτισμένα κουμπιά. > Εξασθένηση 64-βη-

μάτων ρελέ για έλεγχο στάθμης master, σε βήματα 1dB. > 3 ζεύγη + 4dBu balanced αναλογικών εισόδων (η είσοδος 3 είναι 
διαμορφώσιμη για -10dBu unbalanced σήματα). > Ανεξάρτητο στερεοφωνικό CUE I/O για διανομή cue-mix στους μουσικούς. > 
Ομοαξονική είσοδος S/PDIF με μετατροπή Burr-Brown 24-bit/96kHz D/A. > Είσοδος Bluetooth υψηλής ποιότητας ήχου για εύκολη 
ενσωμάτωση φορητών συσκευών. > 3 στερεοφωνικές έξοδοι. > Ανεξάρτητη έξοδος MIX (pre-fader, ακολουθεί την είσοδο). > 
Η ανεξάρτητη έξοδος Subwoofer διευκολύνει την κοινή χρήση μεταξύ διαφορετικών ζευγών ηχείων. > Λειτουργία DIM, MUTE 
/ SOLO για μεμονωμένα ηχεία. > 2 προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη για εύκολη ανάκληση κοινών ρυθμίσεων. > Ενσωματωμέ-
νο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας, όπως Talkback to Cue, Talkback to Mix και Talkback to All. > 2 ενισχυτές ακουστικών 
υψηλού επιπέδου, εξαιρετικά υψηλού ρεύματος, που μπορούν να οδηγούν ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > 
Η πηγή ακουστικών είναι επιλέξιμη μεταξύ των σημάτων μίξης και cue. > Σύγχρονης σχεδίαδης αναλογικό κύκλωμα για ανώτερη 
διαφάνεια και εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο και παραμόρφωση
> Επιχρυσωμένοι διακόπτες με βάση ρελέ για κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων και εξόδων.       

€  755RAM System 2000
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Το κορυφαίο της σειράς, RAM System 5000 είναι ένας ασύρματος επιτραπέ-
ζιος ελεγκτής και μια μονάδα 19m rackmount σχεδιασμένη για μέγιστη ευελιξία. Έχει σχεδιαστεί για στούντιο που απαιτούν εκτενή 
και επιπέδου Mastering έλεγχο ακρόασης στερεοφωνικού και 5.1 ήχου. Το RAM System 5000, αποτελείται από έναν επιτραπέζιο 
ασύρματο ελεγκτή και μια μονάδα 19m rackmount σχεδιασμένη για μέγιστη ευελιξία. Διαμορφώσιμο για 5.1 ή στερεοφωνικό, το 

System 5000 σας προσφέρει γενναιόδωρο I/O για εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα 
ακρόασης ενός στούντιο. Για το μοντέρνο υβριδικό στούντιο, παρέχει όλες τις λει-
τουργίες της κεντρικής ενότητας μιας κονσόλας μεγάλου μεγέθους, όπως η εναλλαγή 
ηχείων, η λειτουργία DIM, MUTE και SOLO, διαχείριση subwoofer, ενίσχυση ακουστι-
κών, διανομή cue-mix, ασύρματη ομιλία, ψηφιακές εισόδους με premium Wolfson D/A 
μετατροπή, ακόμη και Bluetooth για εύκολη ενσωμάτωση φορητών συσκευών. Είτε 
συνδυάζετε εγγραφές για CD ή ήχο για εικόνα, το Heritage Audio RAM System 5000 θα 
φέρει την ακρίβεια ακρόασης και την ευελιξία σας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.  
Χαρακτηριστικά : > Όλες οι λειτουργίες σε υψηλής ποιότητας φωτισμένα κουμπιά. > 

Διαμορφώσιμο για 5.1 ή στερεοφωνικό ήχο. > 4 ζεύγη balanced + αναλογικών εισόδων 4dBu σε στερεοφωνική λειτουργία. > 1 x 
5.1 είσοδος συν μια πρόσθετη στερεοφωνική + αναλογική είσοδος 4dBu. > 1 ζεύγος unbalanced αναλογικών εισόδων σε υπο-
δοχές RCA. > Wolfson WM8741 24-bit/192kHz DAC επιλέξιμο μεταξύ AES/EBU, S/PDIF και Toslink. > Είσοδος Bluetooth υψηλής 
ποιότητας ήχου για εύκολη ενσωμάτωση φορητών συσκευών. > 4 ζεύγη εισόδων CUE σε υποδοχές D-sub για διανομή cue-mix 
σε μουσικούς. > Έξοδος 1 x 5.1 συν 2 επιπλέον στερεοφωνικές έξοδοι σε λειτουργία 5.1. > 5 ζεύγη στερεοφωνικών εξόδων σε 
στερεοφωνική λειτουργία. > Ανεξάρτητη έξοδος MIX (pre-fader, ακολουθεί την είσοδο). > Η ανεξάρτητη έξοδος Subwoofer διευ-
κολύνει την κοινή χρήση μεταξύ διαφορετικών σετ ηχείων, συμπεριλαμβανομένου του 5.1. > 2 προκαθορισμένα επίπεδα χρήστη 
για εύκολη ανάκληση κοινών ρυθμίσεων. > Λειτουργίες MUTE, DIM, MONO και PHASE REVERSE.
> Λειτουργίες MUTE / SOLO για μεμονωμένα ηχεία. > 2 ενισχυτές ακουστικών υψηλού επιπέδου, εξαιρετικά υψηλού ρεύματος, 

που μπορούν να οδηγούν ακουστικά hi- ή lo-Z χωρίς χρωματισμό ή θόρυβο. > Η πηγή ακουστικών είναι επιλέξιμη μεταξύ των 
σημάτων μίξης και cue. > Ασύρματο Talkback με διαχείριση στυλ κονσόλας, όπως Talkback to Cue, Talkback to Mix και Talkback to 
All. > Περιλαμβάνει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, επαναφορτιζόμενη μέσω καλωδίου USB. > Η κύρια μονάδα περιλαμβάνει βάση 
φόρτισης.       

€  RAM System 5000
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TABLETOP SERIES

Το TABLETOP 73, είναι στην ουσία ένα διαμορφωμένο μονό κανάλι DMA73. 
Το TT-73, διευρύνει το εύρος εφαρμογής σε χρήση On Stage, φορητά συστήματα, δωμάτια ξενοδοχείου, εγγραφές On Location 
κ.λπ. Τώρα οι μουσικοί μπορούν να δώσουν στάθμη γραμμής (line) τύπου 1073, σε μηχανικούς FOH, χρησιμοποιώντας τις εισό-

δους DI του μπροστινού πίνακα. Ενώ είστε στο δρόμο, είναι σε θέση να ηχογραφήσουν στο ίδιο 
επίπεδο ποιότητας στούντιο από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλπ. Τα μικρόφωνα σκηνής (Stage) 
μπορούν να φθάσουν σε στάθμη γραμμής (line), χωρίς να χρησιμοποιούν μεγάλες καλωδιακές 
διαδρομές. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δωθεί στην 
εσωτερική τροφοδοσία, η οποία έχει προσαρμοστεί ειδικά για να λειτουργεί κοντά σε μετασχη-
ματιστές ήχου χωρίς να προκαλείται θόρυβος. Νέο στην γκάμα των μονάδων TABLETOP είναι η 
υλοποίηση των υποδοχών DI THRU για ταυτόχρονη χρήση ενισχυτών οργάνων. Ένας διακόπτης 
γείωσης εμποδίζει τυχόν βρόχους γείωσης να εισάγουν βουητό στον ήχο όταν τα χρησιμοποιείτε. 
Ο συνδυασμός ξύλου και μπλε γκρι χάλυβα RAF κάνει τις μονάδες TABLETOP να ξεχωρίζουν 

αισθητικά σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον εγγραφής και θα δώσουν στην επαγγελματική ή ημι-επαγγελματική σας 
εγκατάσταση τη λάμψη της ποιότητας που αναζητούν οι πελάτες σας. 
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει με-
τασχηματιστής (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και 
floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, 
μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη 
ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 
0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 
80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm. 

€  TT-73

Το DUAL TABLETOP 73, είναι στην ουσία ένα διαμορφωμένο DMA73. Το 
DTT-73, διευρύνει το εύρος εφαρμογής σε χρήση On Stage, φορητά συστήματα, δωμάτια ξενοδοχείου, εγγραφές On Location 
κ.λπ. Τώρα οι μουσικοί μπορούν να δώσουν στάθμη γραμμής (line) τύπου 1073, σε μηχανικούς FOH, χρησιμοποιώντας τις εισό-
δους DI του μπροστινού πίνακα. Ενώ είστε στο δρόμο, είναι σε θέση να ηχογραφήσουν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας στούντιο από 

τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλπ. Τα μικρόφωνα σκηνής (Stage) μπορούν να φθάσουν 
σε στάθμη γραμμής (line), χωρίς να χρησιμοποιούν μεγάλες καλωδιακές διαδρομές. Αυτές 
είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δωθεί στην εσωτερική 
τροφοδοσία, η οποία έχει προσαρμοστεί ειδικά για να λειτουργεί κοντά σε μετασχηματι-
στές ήχου χωρίς να προκαλείται θόρυβος. Νέο στην γκάμα των μονάδων TABLETOP είναι 
η υλοποίηση των υποδοχών DI THRU για ταυτόχρονη χρήση ενισχυτών οργάνων. Ένας 
διακόπτης γείωσης εμποδίζει τυχόν βρόχους γείωσης να εισάγουν βουητό στον ήχο όταν 
τα χρησιμοποιείτε. 
Ο συνδυασμός ξύλου και μπλε γκρι χάλυβα RAF κάνει τις μονάδες TABLETOP να ξεχωρί-

ζουν αισθητικά σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον εγγραφής και θα δώσουν στην 
επαγγελματική ή ημι-επαγγελματική σας εγκατάσταση τη λάμψη της ποιότητας που αναζητούν οι πελάτες σας. 
Χαρακτηριστικά : > Αντίσταση εισόδου μικροφώνου: HI, ελάχιστο 1200 Ohm, LO, ελάχιστο 300 Ohm. Οι υψηλότερες θέσεις 

στάθμης σταδιακά έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, είναι βέλτιστες για τη χρήση μικροφώνων ribbon. Στην είσοδο υπάρχει με-
τασχηματιστής (balanced και floating). > Αντίσταση εισόδου γραμμής: γεφύρωση 10K Ohms, με μετασχηματιστή (balanced και 
floating). > Αντίσταση εισόδου DI: Περισσότερο από 2 Megohms, unbalanced. > Αντίσταση εξόδου: Λιγότερο από 75 Ohms, 
μετασχηματιστή Carnhill (balanced και floating), για να οδηγήσει φορτίο 600 ohms (εργοστασιακά τερματισμένο). > Μέγιστη 
ισχύς: Περισσότερο από + 26 dBm σε 600 ohm. > Αρμονική Παραμόρφωση (THD): Λιγότερο από 0,025% σε 1 Khz, λιγότερο από 
0,05% στα 100Hz. > Απόκριση συχνότητας: 20Hz (+ 0.3dB) έως 20Khz (-0.2dB). > Μέγιστο κέρδος: Ελαφρώς μεγαλύτερο από 
80dB. > Θόρυβος: Λιγότερο από -100dBm. 

€  1.749DTT-73
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Studio Monitors

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά 
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογί-
ας Ribbon (μοντέλο: AMT RS1), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W στο woofer για βελτιστο-
ποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης 
καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για 
καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 
101dB, > Απόκριση συχνότητος 53Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και 
RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 175 
χιλ. x 275 χιλ. x 233 χιλ. > Βάρος: 5 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  334SC-205

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά 
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 7 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνο-
λογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS2), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 100W στο woofer για 
βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της 
στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass 
Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL 
@ 1m: 105dB, > Απόκριση συχνότητος 44Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) 
και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 
215 χιλ. x 330 χιλ. x 280 χιλ. > Βάρος: 8 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  502SC-207

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά 
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 8 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνο-
λογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS2), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 150W στο woofer για 
βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της 
στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass 
Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL 
@ 1m: 112dB, > Απόκριση συχνότητος 35Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) 
και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 
255 χιλ. x 390 χιλ. x 330 χιλ. > Βάρος: 11 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  586SC-208

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά 
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 4 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογί-
ας Ribbon (μοντέλο: AMT RS1), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W στο woofer για βελτιστο-
ποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση της στάθμης 
καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για 
καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 
96dB, > Απόκριση συχνότητος 64Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA 
(unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 145 χιλ. x 
230 χιλ. x 195 χιλ. > Βάρος: 3.8 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  251SC-204
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Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 3 δρόμων μαγνητικά θω-
ρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογί-
ας Ribbon (μοντέλο: AMT RS3), > Τριιπλοενίσχυση: 50W στο tweeter και 50W στο κάθε woofer για 
βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) για ρύθμιση 
της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδί-
αση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, 
> Maximum SPL @ 1m: 108dB, > Απόκριση συχνότητος 50Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας 

εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο > 
Διαστάσεις (WxHxD): 425 χιλ. x 180 χιλ. x 250 χιλ. > Βάρος: 8.5 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  669SC-305

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 3 δρόμων μαγνητικά 
θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 6.5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τε-
χνολογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS2), > Τριιπλοενίσχυση: 50W στο tweeter και 100W στο κάθε 
woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown) 
για ρύθμιση της στάθμης καθώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > 
Ειδική σχεδίαση Bass Reflex για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, 
> Limiter, > Maximum SPL @ 1m: 114dB, > Απόκριση συχνότητος 40Hz έως 21kHz -3 dB. > 
Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και RCA (unbalanced), > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε 

βάσεις ή σε τοίχο > Διαστάσεις (WxHxD): 500 χιλ. x 215 χιλ. x 310 χιλ. > Βάρος: 12.5 kg.

Τιμή τεμαχίου  €  837SC-307

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 250mm(10’’),  μα-
γνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 250mm (10’’), > 
Ενισχυτής: 250W PWM, > Μέγιστο SPL: 108 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/
Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος 
του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας:  24Hz - 300Hz 
(-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > 
Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με 
έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > 
Διαστάσεις (W x H x D) : 330 mm x 485 mm x 430 mm, > Βάρος: 19.6 kg

Τιμή  €  753TS-110

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 165mm(6.5’’),  μα-
γνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 165mm (6.5’’), > 
Ενισχυτής: 100W PWM, > Μέγιστο SPL: 102 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/
Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος 
του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 33Hz - 300Hz 
(-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > 
Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με 
έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > 
Διαστάσεις (W x H x D) : 230 mm x 355 mm x 300 mm, > Βάρος: 8.2 kg

Τιμή  €  418TS-107

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 195mm(8’’),  μα-
γνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 195mm (8’’), > 
Ενισχυτής: 150W PWM, > Μέγιστο SPL: 105 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/
Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος 
του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας: 29Hz - 300Hz 
(-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > 
Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με 
έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > 
Διαστάσεις (W x H x D) : 280 mm x 415 mm x 365 mm, > Βάρος: 11.5 kg

Τιμή  €  586TS-108
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Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 4 δρόμων μαγνητικά θω-
ρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 6.5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, > 1 Midrange 
4 ιντσών SilverCone, > 1 Tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS3), > 4 ενισχυτές: 50W 
στο Tweeter, 180W στο Midrange και 185W στο κάθε woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, 
> Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown 24bit/192kHz) για ρύθμιση της στάθμης κα-
θώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex 
για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum 
SPL @ 1m: 116dB, > Απόκριση συχνότητος 35Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR 
(balanced) και RCA (unbalanced), > Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, > Διαστά-

σεις (WxHxD): 600 χιλ. x 260 χιλ. x 320 χιλ. > Βάρος: 18 kg. 

Τιμή τεμαχίου  €  1.695SC-407

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 4 δρόμων μαγνητικά θω-
ρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 8 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, > 1 Midrange 
5 ιντσών SilverCone, > 1 Tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS3), > 4 ενισχυτές: 50W 
στο Tweeter, 250W στο Midrange και 250W στο κάθε woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, 
> Μονάδα DSP (με A/D μετατροπείς της Burr-Brown 24bit/192kHz) για ρύθμιση της στάθμης κα-
θώς και των φίλτρων EQ για προσαρμογή του ηχείου στο χώρο,  > Ειδική σχεδίαση Bass Reflex 
για καλύτερη απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter, > Maximum 
SPL @ 1m: 118dB, > Απόκριση συχνότητος 32Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR 
(balanced) και RCA (unbalanced), > Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, > Διαστά-
σεις (WxHxD): 710 χιλ. x 330 χιλ. x 440 χιλ. > Βάρος: 30 kg. 

Τιμή τεμαχίου  €  2.493SC-408

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 300mm(12’’),  μα-
γνητικά θωρακισμένο. Χαρακτηριστικά: > Διαθέτει μεγάφωνο (woofer) διαμέτρου 300mm (12’’), > 
Ενισχυτής: 400W PWM, > Μέγιστο SPL: 112 dB (στο 1m), > Συνδετήρες balanced XLR, > Είσοδοι/
Έξοδοι: Stereo In/Out, LFE In, LFE/Sub Out, > Ειδική σχεδίαση με παθητικό woofer στο κάτω μέρος 
του ηχείου, για καλύτερο έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων, > Απόκριση συχνότητας:  21Hz - 300Hz 
(-3dB), > Διαθέτει φίλτρο για τα ηχεία δορυφόρους: full range/80Hz, > Έλεγχος φάσης (0°, 180°), > 
Διαθέτει μεταβλητό φίλτρο για το subwoofer: (60 έως 140Hz, και LFE), > Διαθέτει τηλεχειριστήριο με 
έλεγχο στάθμης του subwoofer, αλλά και του συνολικού σήματος, > Σύστημα προστασίας (limiter), > 
Διαστάσεις (W x H x D) : 390 mm x 560 mm x 508 mm, > Βάρος: 25.5 kg

Τιμή €  1.005TS-112

Το SC203, αποτελείται από 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία (Master / 
Slave). Το ηχείο Master, διαθέτει τις απαραίτητες συνδέσεις και ρυθμίσεις για τον συνολικό έλεγχο 
του ήχου. Τα ηχεία είναι 2 δρόμων, με woofer 3» και tweeter Ribbon (μA.M.T.), ενώ διαθέτουν 2 
ανεξάρτητους ενισχυτές το κάθε ένα. Γενικά χαρακτηριστικά του SC203: > Τύπος : 2-way master/
slave system, > Woofer 3 ιντσών, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: µA.M.T.), > Για κάθε ηχείο: 
Διπλοενίσχυση 30W στο tweeter και 30W στο woofer για βελτιστοποίηση της απόδοσης, > Μονά-
δα DSP (με 192kHz/24bit A/D μετατροπείς της Cirrus Logic) για ρύθμιση της στάθμης καθώς και 
των ρυθμίσεων του ηχείου, > Ειδική σχεδίαση παθητικού woofer (passive radiator), για καλύτερη 
απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, χωρίς παραμόρφωση, > Limiter (για προστασία), > Maximum SPL 

@ 1m: 94dB, > Απόκριση συχνότητος 62Hz έως 21kHz -3 dB. > 3 Συνδετήρες εισόδου : Αναλογικές 
RCA (unbalanced), Ψηφιακή (Οπτική), USB, > Ειδική έξοδος για Sub Woofer, > Περιλαμβάνει ειδικές 
ελαστικές βάσεις για ρύθμιση της γωνίας, > Ειδικές υποδοχές για στήριξη σε βάσεις ή σε τοίχο, > 
Διαστάσεις (WxHxD): 116 χιλ. x 190 χιλ. x 134 χιλ. > Βάρος: Master: 1.9 kg, Slave: 1.7 kg.

Τιμή Ζεύγους  €  418SC-203
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Το SC3070 επεκτείνει την υπάρχουσα σειρά των ηχείων της EVE 
Audio, με μικρότερο και εξαιρετικά συμπαγές ηχείου monitor 3 δρόμων.
Επιτυγχάνει την εξαιρετική αναπαραγωγή μεσαίου εύρους του SC407, αλλά σε πολύ πιο συμπαγή 

μορφή. Σχεδιασμένο και συναρμολογημένο στο Βερολίνο της Γερμανίας, το SC3070 είναι ένα υψηλής 
ευκρίνειας, near/midfield ηχείο monitor βελτιστοποιημένο για ακριβή μεσαία και ισχυρή απόκριση 
μπάσων, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που ένα 3-δρομο ηχείο είναι απαραίτητο, 
αλλά όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.  Χαρακτηριστικά του SC3070 : > Πλήρως εξοπλισμένο near/
midfield ηχείου monitor 3 δρόμων. > Χρησιμοποιεί το RS3 Air Motion Transformer (πατέντα της EVE 
Audio) για τέλεια αναπαραγωγή υψηλών συχνοτήτων. > Οδηγός μεσσαίων συχνοτήτων 4 ιντσών με 
ίνες γυαλιού για σαφή μεσαία με απόλυτη λεπτομέρεια. > Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων 7 ιντσών με 
κυψελοειδές διάφραγμα με επικάλυψη από ίνες γυαλιού για ισχυρή απόκριση μπάσων. > Ειδικά σχεδια-
σμένο περίβλημα με καμπύλες και εξαιρετικά σκληρή εμπρόσθια πλάκα για τη μείωση των ανεπιθύμη-
των συντονισμών και περίθλασης. > 2 ξεχωριστοί ενισχυτές Class D (100 W ο καθένας), για μεσαίες 
και χαμηλές συχνότητες. > 1 x 50 W Class D ενισχυτής για τις υψηλές συχνότητες. > Έλεγχος και 
επεξεργασία DSP για τέλεια ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον ακρόασης. > Μετατροπέας Burr-Brown 
A / D υψηλής απόδοσης 24 bit / 192 kHz. > φωτιζόμενο δακτύλιο LED. > Αποσπώμενες γρίλιες για την 
προστασία του A.M.T.  > Διαστάσεις (WxHxD) [mm] 340 x 250 x 310.

Τιμή τεμαχίου  €  SC3070
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Μικρόφωνα Λυχνίας

Μικρόφωνα Ribbon

> Είδος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, > Διά-
φραγμα: Μεγάλο διάφραγμα (διαμέτρου 1’’), > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 
20kHz, > Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένο για φωνή, > Διπλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα, > Μασίφ μεταλλι-

κό σώμα (για μείωση συντονισμών), > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB, > Θόρυβος: 18dB, > Μέγιστη 
Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 125dB, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Φίλτρο: 
75Hz (στο τροφοδοτικό), > Pad: -10dB (στο τροφοδοτικό), > Συνδετήρας: 3–pin XLR, > Τροφοδοσία: 
Τροφοδοτικό SPS-2 115/230V (περιλαμβάνεται), > Η συσκευασία περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση 
(αράχνη), τροφοδοτικό, βαλίτσα μεταφοράς από αλουμίνιο,

€  1.060ARIA (Valve)

> Είδος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, > 
Διάφραγμα: Μεγάλο διάφραγμα (διαμέτρου 1’’), > Πολικό διάγραμμα: Πλήρως μεταβλητό (από παντοκατευθυντικό 
μέχρι figure-of-eight και όλα τα ενδιάμεσα), > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Εφαρμογές: Κατάλληλο 
για φωνή, πιάνο, έγχορδα, πνευστά και όλα τα ακουστικά όργανα, > Διπλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα, > 
Μασίφ μεταλλικό σώμα (για μείωση συντονισμών), > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB, > Θόρυβος: <12dB, > 
Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 125dB, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Φίλτρο: 75Hz, 
> Pad: -10dB, > Συνδετήρας: 3–pin XLR, > Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό SPS-2 115/230V (περιλαμβάνεται), > 
Διαστάσεις : 250 x 90 x 80mm, > Βάρος : 2317g, > Η συσκευασία περιλαμβάνει: ξύλινο κουτί για το μικρόφωνο, 
αντικραδασμική βάση (αράχνη), τροφοδοτικό, βαλίτσα μεταφοράς από αλουμίνιο. 

€  1.289MERCURY (Valve)

Το DELTA 2, αποτελεί την εξέλιξη του 
γνωστού DELTA, μετά από αρκετά χρόνια έρευνας. Όπως και το αρχικό, έτσι και το νέο DELTA 2, έχει 
σχεδιαστεί (με χαμηλότερη ευαισθησία) για χρήση με πηγές ήχου ιδιαίτερα υψηλής στάθμης, χωρίς προ-
βλήματα παραμόρφωσης. Κατασκευάζεται στην Αγγλία και είναι ιδανικό για εγγραφή ντράμς, ενισχυτών 
κιθάρας, σόλο πνευστών. Χαρακτηριστικά του DELTA 2: > Μικρόφωνο phantom-powered ribbon, > made 
in the UK, > Διαχείριση ήχων με υψηλή στάθμη, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, > Ιδιαίτερα 
πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, βαλίτσα μεταφο-
ράς (flightcase), > Ιδανικό για ντράμς, ενισχυτών κιθάρας, brass, saxophone, > Κατάλληλο για χρήση σε 
live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 15kHz, > Ευαι-
σθησία: 6mV/Pa -45dB ±1dB (0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Αντίσταση: >200 Ohms, > Θόρυβος: 10dB 

(A-weighted), > Max SPL (για 0.5% THD @ 1kHz): 140dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Απαιτεί Phantom 
power 48V, > Διαστάσεις: 164 x 72 x 35mm, > Βάρος: 470g, > LIFETIME WARRANTY.   

€  702DELTA 2
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Πρωτοποριακό μικρόφωνο τεχνολογίας Ribbon, 
ειδικά κατασκευασμένο για συναυλίες. Τροφοδοτείται μέσω phantom power 48V και διαθέτει ενεργή 
έξοδο balanced για καλύτερη προσαρμογή με τον προενισχυτή. Τεχνικά χαρακτηριστικά : ευαισθησία 
11mV/Pa -45dB ±1dB (0dB = 1V/Pa 1,000Hz), πολικό διάγραμμα Figure 8, αντίσταση <=150 Ohms, 
Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 135dB, απόκριση συχνότητας 20Hz έως 15kHz. Περιλαμβάνει ειδικά 
σχεδιασμένη αντικραδασμική βάση στήριξης και παραδίδεται σε πολυτελή βαλίτσα αλουμινίου.

€  529DELTA

Το APOLLO 2, αποτελεί την εξέλιξη του γνωστού 
APOLLO, μετά από αρκετά χρόνια έρευνας. Όπως και το αρχικό, έτσι και το νέο APOLLO 2, περιλαμβάνει 
δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία ribbon σε διάταξη X-Y Blumlein και προορίζεται για απαιτητικές στερε-
οφωνικές ηχογραφήσεις. Κατασκευάζεται στην Αγγλία και είναι ιδανικό για εγγραφή ορχήστρας, πιάνου, 
χορωδίας.  Χαρακτηριστικά του APOLLO 2: > Μικρόφωνο phantom-powered stereo ribbon, > made in 
the UK, > 2 ribbon στοιχεία σταθερά σε διάταξη X-Y Blumlein, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, 
> Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, 
βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), καλώδιο σύνδεσης (stereo), > Ιδανικό για overhead, φωνές, χορωδίες, 
ορχήστρες, ακουστική κιθάρα, ντράμς, πιάνο, > Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight (x2), > Δυνατό-
τητα χρήσης ως μονοφωνικό, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 18kHz, > Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB 
±1dB(0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Αντίσταση: >150 Ohms, > Θόρυβος: 10dB (A-weighted), > Max SPL 
(για 0.5% THD @ 1kHz): 125dB, > Συνδετήρας: 8-pin connector σε δύο 3-pin XLR connectors, > Απαιτεί 
Phantom power 48V, > Διαστάσεις: 260 x 65 x 65mm, > Βάρος: 744g, > LIFETIME WARRANTY.   

€  1.526APOLLO 2

11 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του SIGMA, 
η SONTRONICS παρουσίασε το SIGMA 2, ένα από τα καλύτερα μικρόφωνα ribbon της αγοράς. Σχεδια-
σμένο από την αρχή, κατασκευάζεται στην Αγγλία από υψηλής ποιότητας υλικά. Χαρακτηρίζεται από 
ζεστό και διαυγή ήχο με λεπτομέρια σε όλο το ακουστικό φάσμα. Ιδανικό για ηχογράφηση φωνής, 
ακουστικών οργάνων σε κάθε επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης. Χαρακτηριστικά του SIGMA 2: 
> Μικρόφωνο phantom-powered ribbon, > made in the UK, > Καθαρός, φυσικός, λεπτομερής ήχος, 
> Ιδιαίτερα πλούσιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει ειδική αντικραδασμική βάση, 
βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), > Ιδανικό για φωνή, ακουστική κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, πιάνο, > 
Πολικό διάγραμμα: Figure-of-eight, > Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 15kHz, > Αντίσταση: >150 Ohms, 
> Ευαισθησία: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB (0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz), > Θόρυβος: 10dB (A-weighted), > 
Max SPL (για 0.5% THD @ 1kHz): 125dB, > Απαιτεί Phantom power 48V, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > 

Διαστάσεις: 164 x 50 x 32mm, > Βάρος: 421g, > LIFETIME WARRANTY.   

€  720SIGMA 2
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Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος καρδιοειδούς λήψης 
ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση μπότας (ντράμς) ή για μπάσο (τοποθέτηση μπροστά από ενισχυτή). Εκτετα-
μένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 6mV/Pa -45dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει 
διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-15 dB). Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Παραδίδεται σε αλουμινένιο 
flight case και συνοδεύεται από βάση στήριξης.

€  331DM-1B

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος 
με τρία πολικά διαγράμματα λήψης (καρδιοειδές, OMNI, figure 8) κατάλληλο για φωνή και μεσαία 
ακουστικά όργανα. Διαθέτει διπλή κάψα 1,07 ίντσας με εξάχνωση χρυσού, με ειδική ανάρτηση. Το 
σώμα είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα ψευδαργύρου για μηδενισμό των συντονισμών. Εκτε-
ταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 20mV/Pa -34dB ±2dB. Διαθέτει διακόπτη 
μείωσης / αύξησης ευαισθησίας (10dB). Παραδίδεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη.

€  490ORPHEUS

Μικρόφωνα Πυκνωτικά

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 5 πολι-
κά διαγράμματα λήψης (καρδιοειδές, υπέρ- καρδιοειδές, subcardioid, OMNI, figure 8) 
κατάλληλο για φωνή, ομιλία, και ακουστικά όργανα (πνευστά, κιθάρα, ντράμς, πιάνο). 
Διαθέτει ειδική ανάρτηση για την κάψα. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Εκτεταμένη απόκρι-
ση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, > Ευαισθησία 20mV/Pa -32dB ±1dB, Αντίσταση 200 
Ohm, > Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-10dB, -20dB), > Max SPL για 0.5% 
THD@1000Hz: 130dB. Παραδίδεται σε αλουμινένιο flight case και συνοδεύεται από 
αντικραδασμική βάση στήριξης.

€  679SATURN

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο, μικρού διαφράγματος (πουράκι), 
ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση ντράμς (toms). Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 30Hz έως 20kHz, 
ευαισθησία 8mV/Pa -42dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-10 dB). 
Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Περιλαμβάνει ειδική βάση στήριξης.

€  143DM-1T

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο, μικρού διαφράγματος (πουράκι), 
ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση ντράμς (snare). Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 30Hz έως 20kHz, 
ευαισθησία 8mV/Pa -42dB ±1.5dB. Αντίσταση 200 Ohm. Διαθέτει διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (-10 dB). 
Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 135dB. Περιλαμβάνει ειδική βάση στήριξης.

€  143DM-1S
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Πακέτο που περιλαμβάνει το καταξιωμένο μικρό-
φωνο της Sontronics STC-20, αντικραδασμική βάση φίλτρο αντι-πόπ, καλώδιο 5 μέτρων και μαλακή 
θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει το μικρόφωνο 
STC-20, > Είδος μικροφώνου: Μεγάλου διαφράγματος, πυκνωτικό, > Πολικό διάγραμμα: Καρδι-
οειδές, > Εφαρμογές: φωνή, ομιλία, και ακουστικά όργανα (πνευστά, κιθάρα, ντράμς, πιάνο),  > 
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Ευαισθησία: 16mV/Pa -35dB ±2dB, > Μέγιστη Ακουστική 
Πίεση: Max SPL για 0.5% THD@1000Hz: 120dB, >  Αντίσταση: <= 200Ohm, > Διαθέσιμο σε μαύρο, 
> Η συσκευασία περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση (αράχνη), φίλτρο αντι-πόπ (στηρίζεται στην 
αντικραδασμική βάση), καλώδιο 5 μέτρων, μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ, 
> Περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα Toontrack EZdrummer Lite. 

€  174STC-20 PACK

Πακέτο που περιλαμβάνει το νέο μικρόφωνο 
STC-3X, αντικραδασμική βάση φίλτρο αντι-πόπ, καλώδιο 5 μέτρων και μαλακή θήκη προστασίας του 
μικροφώνου με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά: > Περιλαμβάνει το νέο μικρόφωνο STC-3X, > Είδος 
μικροφώνου: Μεγάλου διαφράγματος, πυκνωτικό, > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, Παντοκατευ-
θυντικό, Figure of 8, > Εφαρμογές: φωνή, ομιλία, και ακουστικά όργανα (πνευστά, κιθάρα, ντράμς, 
πιάνο), > Φίλτρα: Linear, 75Hz, 150Hz, > Pad: 0dB, -10dB, -20dB, > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz 
έως 20kHz, > Ευαισθησία: 16mV/Pa -35dB ±2dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: Max SPL για 0.5% 
THD@1000Hz: 120dB, > Αντίσταση: <= 200Ohm, > Διαθέσιμο σε ασημί και μαύρο, > Η συσκευασία 
περιλαμβάνει: αντικραδασμική βάση (αράχνη), φίλτρο αντι-πόπ (στηρίζεται στην αντικραδασμική 
βάση), καλώδιο 5 μέτρων, μαλακή θήκη προστασίας του μικροφώνου με φερμουάρ.

€  262STC-3X PACK

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο (πουράκι) κατάλληλο για εγγρα-
φή οργάνων όπως κιθάρα, βιολί, overhead για τύμπανα, φλάουτο, κλαρίνο κ.α. Λεπτή μεμβράνη, αντέχει σε ακουστικές 
πιέσεις μέχρι 130dB. Ευαισθησία 11mV/Pa ±1dB. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής στα 75Hz και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας 
-10dB (pad). Παρέχεται με δαχτυλίδι στήριξης και αντιανέμιο.

€  101STC-10

Ζεύγος ταιριασμένων μικροφώνων STC-1 (matched 
pair) ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται άψογη στερεοφωνική λήψη.

€  331STC-1S

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο (πουράκι) κατάλληλο για 
εγγραφή οργάνων όπως κιθάρα, βιολί, overhead για τύμπανα, φλάουτο, κλαρίνο κ.α. Λεπτή μεμβράνη με εξάχνωση 
χρυσού, αντέχει σε ακουστικές πιέσεις μέχρι 137dB. Ευαισθησία 12mV/Pa -38dB ±2dB. Διαθέτει φίλτρα αποκοπής τριών 
σταδίων και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (pad). Δυνατότητα αλλαγής της καρδιοειδούς κάψας με OMNI ή υπερκαρδιο-
ειδή. Παρέχεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη με δαχτυλίδι στήριξης.

€  135STC-1

Κάψα OMNI για το μικρόφωνο STC-1. Ευαισθησία 14mV/Pa 
-37dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 138dB.

€  51STC-OMNI  Capsule

Κάψα Υπερκαρδιοειδής (κατευθυντική) για το μικρόφωνο 
STC-1. Ευαισθησία 10mV/Pa -40dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 139dB.

€  51STC-HYPER Capsule
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STC-2 PACK, ένα πακέτο ηχογράφησης 
που διαθέτει το κορυφαίο στην κατηγορία μικρόφωνο STC-2, το οποίο προσφέρει αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας. Το νέο STC-2 PACK περιλαμβάνει επίσης τέσσερα απαραίτητα αξεσουάρ που όλοι 
πρέπει να έχουν: αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), νάιλον-πλέγμα popshield, καλώδιο XLR 
και θήκη με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά του STC-2 PACK
> Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος. > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές. > 

Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως 20kHz. > Pad: 0dB, -10dB. > Γραμμικό φίλτρο: 75Hz. > Ευαισθη-
σία: (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 20mV/Pa -34dB ± 2dB. > Αντίσταση: μικρότερη από 200 Ohms. > Max. 
SPL: (για 0,5% THD @ 1kHz) 125dB. > Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: 18dB (Α-σταθμισμένο). > Υπο-
δοχή XLR 3 ακίδων. > Απαιτείται ισχύς Phantom power 48V. > Διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα.
> Περιλαμβάνεται: Μικρόφωνο STC-2, αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), popshield, Καλώ-

διο XLR, θήκη με φερμουάρ. 

€  199STC-2 Pack Silver                                                             

STC-2 PACK, ένα πακέτο ηχογράφησης 
που διαθέτει το κορυφαίο στην κατηγορία μικρόφωνο STC-2, το οποίο προσφέρει αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας. Το νέο STC-2 PACK περιλαμβάνει επίσης τέσσερα απαραίτητα αξεσουάρ που όλοι 
πρέπει να έχουν: αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), νάιλον-πλέγμα popshield, καλώδιο XLR 
και θήκη με φερμουάρ. Χαρακτηριστικά του STC-2 PACK
> Τύπος μικροφώνου: Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος. > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές. > 

Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως 20kHz. > Pad: 0dB, -10dB. > Γραμμικό φίλτρο: 75Hz. > Ευαισθη-
σία: (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 20mV/Pa -34dB ± 2dB. > Αντίσταση: μικρότερη από 200 Ohms. > Max. 
SPL: (για 0,5% THD @ 1kHz) 125dB. > Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: 18dB (Α-σταθμισμένο). > Υπο-
δοχή XLR 3 ακίδων. > Απαιτείται ισχύς Phantom power 48V. > Διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα.
> Περιλαμβάνεται: Μικρόφωνο STC-2, αντικραδασμική βάση (σε σχήμα αράχνης), popshield, Καλώ-

διο XLR, θήκη με φερμουάρ. 

€  199STC-2 Pack Black                                                             
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Μικρόφωνα Δυναμικά

Το SOLO, αποτελεί το πρώτο δυναμικό μικρόφωνο χει-
ρός που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Αγγλία. Είναι ιδανικό για φωνή (συναυλίες) ντράμς, ενισχυτές 
κιθάρας. Χαρακτηριστικά του SOLO: > Μικρόφωνο δυναμικό χειρός, > made in the UK, > Ιδιαίτερα πλούσιες 
μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Περιλαμβάνει mic clip και τσαντάκι μεταφοράς, > Ιδανικό για φωνή (live), 
ντράμς, ενισχυτές κιθάρας, > Κατάλληλο για χρήση σε live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: supercardioid, 
> Κατασκευή από αλουμίνιο, > Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: -50dB ±2dB, > Αντίστα-
ση: >600 Ohms, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Δεν απαιτεί Phantom power, > Διαστάσεις: 190 x 47 x 47mm, > 
Βάρος: 792g, > LIFETIME WARRANTY.  

€  95SOLO

Το CORONA, σχεδιάστηκε μαζί με το SOLO. Σχεδιάστη-
κε και κατασκευάζεται στην Αγγλία. Είναι ιδανικό για φωνή,  ντράμς, ενισχυτές κιθάρας. Χαρακτηριστικά του 
CORONA: > Μικρόφωνο δυναμικό, > made in the UK, > Εντυπωσιακή εμφάνιση (Art Deco), > Ιδιαίτερα πλού-
σιες μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, > Ιδανικό για φωνή, ντράμς, ενισχυτές κιθάρας, σαξόφωνο, > Κατάλληλο 
για χρήση σε live και σε studio, > Πολικό διάγραμμα: Supercardioid, > Κατασκευή από αλουμίνιο, > Απόκριση 
συχνότητας: 50Hz - 15kHz, > Ευαισθησία: -50dB ±2dB, > Αντίσταση: <600 Ohms, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, 
> Δεν απαιτεί Phantom power, > Περιλαμβάνει: βαλίτσα μεταφοράς (flightcase), > Διαστάσεις: 162 x 113 x 
62mm, > Βάρος: 797g, > LIFETIME WARRANTY,   

€  229CORONA

Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο κατάλληλο για χρήση σε 
συναυλίες ή σε studio ηχογράφησης. Συνιστάται για ηχογράφηση ηλεκτρικής κιθάρας (τοποθέτηση 
μπροστά στον ενισχυτή). Διαθέτει ιδιαίτερα μελετημένη ανάρτηση σε βάση τεσσάρων ελατηρίων, 
μέσα σε ένα κυκλικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά: > Απόκριση Συχνότητας: 50Hz – 15kHz, > Ευαισθη-
σία: -53dB +- 2dB, > Πολικό Διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Αντίσταση: <= 600 Ohms, > Συνδετήρας 

XLR

€  160Halo

Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες 
ή σε studio ηχογράφησης. Ιδανικό για φωνή σε συναυλίες (διαθέτει ειδική επίστρωση για να μη 
γλιστράει από το χέρι). Συνιστάται για ηχογράφηση ντράμς (snare, toms) και ηλεκτρικής κιθάρας 
(τοποθέτηση μπροστά στον ενισχυτή). Απόκριση συχνότητας 50Hz έως 15kHz. Max SPL (for 

0.5% THD @ 1,000Hz): 140dB. Παρέχεται με κλιπ στήριξης και βαλίτσα αλουμινίου.

€  89STC-80
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Το Sontronics Podcast Pro είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο 
ειδικά σχεδιασμένο για podcast, ραδιόφωνο, παιχνίδια και εφαρμογές φωνής (voiceover). 
Το Podcast Pro έχει ένα σφιχτά υπερκαρδιαοειδές διάγραμμα λήψης, δίνοντας εξαιρετική σαφήνεια και βάθος σε 

όλες τις φωνές (προφορικό λόγο ή τργούδι), με εξαιρετική απόρριψη των πλευρικών ήχων. 
Με τα τρία επίπεδα εσωτερικής προστασίας και το ενσωματωμένο φίλτρο pop, το Podcast Pro 

προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο του εξωγενούς θορύβου και συμβάλλει στον έλεγχο των ανεπιθύμη-
των ‘σίγμα’ και ‘π’. 
Αυτό το μικρόφωνο είναι σχεδιασμένο για τέλεια μετάδοση φωνής, είτε εκπέμπετε από ένα επαγ-

γελματικό ραδιοφωνικό στούντιο είτε ηχογραφείτε podcasts εν κινήσει ή στο σπίτι. 
Με τη σύνδεση XLR, το Podcast Pro επιτρέπει να συνδέεται κατευθείαν σε κάθε μίξερ, υπολογιστή 

ή κονσόλα παιχνιδιών και να είστε έτοιμοι να ξεκινήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Διαθέσιμο σε 7 χρώματα, το Sontronics Podcast Pro κατασκευάζεται στη Βρετανία παρέχεται με 

βάση στήριξης και το μικρόφωνο καλύπτεται, όπως όλα τα μικρόφωνα Sontronics, από τη μοναδι-
κή εγγύηση Lifetime Warranty της Sontronics. Είτε ηχογραφήτε για podcast, ραδιόφωνο, φωνή ή 

ακόμα και μουσικά όργανα, το Podcast Pro θα προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα κάθε φορά.  
Χαρακτηριστικά του Podcast Pro > Δυναμικό υπερκαρδιαοειδές μικρόφωνο. > Ειδικά σχεδιασμένο για podcast, 

broadcast, ραδιόφωνο, voiceover και gaming. > Αποτυπώνει εξαιρετική σαφήνεια και βάθος. > Η εσωτερική 
προστασία μειώνει το θόρυβο και το ‘σίγμα’. > Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φίλτρο pop. > Διατίθεται σε 
μαύρο, κόκκινο, γκρί, βιολετί, γαλάζιο, πράσινο και χρυσαφί χρώμα. > Καλύπτεται από εγγύηση διάρκειας ζωής. 
> Κατασκευάζεται στη Βρετανία. > Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 15kHz. > Ευαισθησία: -50dB +/- 2dB. > Αντί-
σταση: <=600 Ohms. > Συνδετήρας: XLR τριών ακίδων. > Διαστάσεις: 180 x 82 x 60 mm. > Βάρος: 308g.      

€  92Podcast Pro
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Διάφορα

Απαραίτητο για ηχογράφηση φωνής, το ST-POP, αποτελείται από ένα διπλό 
στρώμα ειδικού υφάσματος (φιλτράρει τα “Π” και “ΜΠ”) και ένα μηχανισμό στήριξης που προσαρμόζεται 

εύκολα σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό φίλτρο.

€  33ST-POP

Επαγγελματική βάση στήριξης μικροφώνων (τύπου 
Boom). Διαθέτει: > τηλεσκοπικό βραχίωνα μήκους από 1.2 έως 2.25 μέτρα, > Βάρος αντιστήριξης για τέλεια 
ισορροπία (δυνατότητα στήριξης μέχρι 10 kg), > Μεταβλητό ύψος από 1.12 έως 1.7 μέτρα, > Στιβαρή κατα-
σκευή από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει 3 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (αφαιρούμενες, με ανεξάρτητα φρένα), 
καθώς και ειδική τσάντα για τα βάρη αντιστήριξης. 

€  219Matrix 10

Το νέο Sontronics XLR-USB είναι ένα κα-
λώδιο υψηλής ποιότητας που θα σας επιτρέψει να συνδέσετε οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο απευθείας στον 
υπολογιστή σας, ιδανικό για εγγραφή και μετάδοση εν κινήσει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσε-
τε το μικρόφωνό σας απευθείας σε συσκευή τηλεφώνου ή tablet (θα απαιτηθούν επιπλέον καλώδια ή προσαρμο-
γείς). Το καλώδιο XLR-USB είναι ιδανικό για podcasting, κλήσεις βίντεο και ζωντανή ροή και, χάρη στην υψηλής 
ποιότητας και χαμηλής καθυστέρησης μετατροπή A/D, θα εγγυηθεί επαγγελματικά αποτελέσματα και για κάθε 
ηχογράφηση φωνής ή οργάνου. Συνδυάστε το XLR-USB με τα δυναμικά μικρόφωνά Podcast Pro, Solo ή Corona 
και τη βάση Elevate, για έναν απλό στη χρήση, εξαιρετικό συνδυασμό ήχου για εγγραφή, ροή ή μετάδοση. Μετά 
από μήνες πειραματισμών και δοκιμών με άλλα καλώδια, τα οποία είχαν προβλήματα παρεμβολής και καθυστέ-
ρησης, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και να κυκλοφορήσουμε το δικό μας καλώδιο XLR-USB, το οποίο, είμαστε 
υπερήφανοι που λέμε, είναι το καλώδιο με την καλύτερη απόδοση στο είδος του στην αγορά. Το Sontronics 
XLR-USB έχει μήκος 3 μέτρα με θηλυκή υποδοχή XLR στο ένα άκρο και υποδοχή USB-A στο άλλο. Είναι συμβατό 
με Mac και Windows και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με συσκευές τηλεφώνου και tablet iOS (μέσω κατάλληλου 
προσαρμογέα USB-C, lightning ή «κιτ κάμερας» εάν είναι απαραίτητο). Με απίστευτα χαμηλή καθυστέρηση και 
υψηλής ποιότητας αναλογική σε ψηφιακή μετατροπή με ενσωματωμένη μείωση θορύβου, το Sontronics XLR-
USB είναι ένα αξεσουάρ για κάθε ρύθμιση, είτε ηχογραφείτε, μεταδίδετε, κάνετε podcasting, streaming, παίζετε 
παιχνίδια ή έχετε τηλεδιάσκεψη. 

€  21Sontronics XLR-USB Καλώδιο

Το Sontronics Elevate είναι μια βάση μικροφώνου επιφά-
νειας εργασίας πολλαπλών θέσεων, ιδανική για κάθε χώρο εργασίας. Σχεδιασμένο ως τέλειος συνεργάτης για 
το μικρόφωνο Podcast Pro με τις καλύτερες πωλήσεις, το Elevate έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε όλες τις 
ρυθμίσεις podcasting, voiceover, gaming ή στο σπίτι. Μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε διάφορες θέσεις χάρη 
στους τρεις συνδέσμους που κλειδώνουν, ενώ τα κανάλια και οι συνδετήρες στο μήκος και των δύο εσωτερικά 
ανοιγόμενων βραχιόνων σας βοηθούν να διατηρείτε τα καλώδια σας τακτοποιημένα και στη θέση τους. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε το Elevate στο γραφείο ή την επιφάνεια εργασίας σας χρησιμοποιώντας την επιλογή 

σφιγκτήρα - επιτρέποντάς σας να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε τη βάση γρήγορα και εύκολα - ή μπορείτε να τη 
στερεώσετε μόνιμα στη θέση της χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοχείο στερέωσης. > Ιδανικό αξεσουάρ για 
ηχογράφηση στούντιο ή στο σπίτι. > Εξαιρετικής ποιότητας αλλά ταιριάζει σε όλους τους προϋπολογισμούς. > 
Ιδανικό για podcast στο σπίτι ή εν κινήσει. > Το νούμερο 1 αξεσουάρ με τις καλύτερες πωλήσεις.  Δεν υπάρχει 
τέλος στις θέσεις στις οποίες μπορείτε να μετακινήσετε το Elevate, αλλά στις πιο στενές γωνίες του, βρίσκεται 
στα 338mm ύψος, ενώ στην πιο πλήρη έκτασή του φτάνει τα 949mm. Το βάθος τόσο του σφιγκτήρα της άκρης 
του γραφείου όσο και του συμπεριλαμβανόμενου μόνιμου πείρου τοποθέτησης σάς επιτρέπουν να στερεώσετε 
το Elevate σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας έως βάθος 60mm. Η μόνιμη στερέωση του Elevate στη θέση του 
περιλαμβάνει τη διάνοιξη μιας μόνο τρύπας και συνοδεύονται από πλήρεις οδηγίες με τη βάση. 
Το Elevate ζυγίζει μόνο 844g (συν 471g για το σφιγκτήρα), αλλά παρά την ελαφριά κατασκευή του, είναι αρ-

κετά ανθεκτικό για να υποστηρίξει οποιοδήποτε μικρόφωνο έως 1 κιλό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε με τα δικά μας Podcast Pro, Corona, Solo ή το Orpheus. 

€  82Elevate
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Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγ-
ματος με 4 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές, υπερκαρδιοειδές, figure of 8 και omni). Διαθέτει δύο φίλτρα απο-
κοπής χαμηλών στα 60 και 120Hz και δύο pads στα 10 και 20dB, κάψα 1’’ διπλού διαφράγματος και ποιοτικά 
ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συνοδεύεται από αντικραδασμική βάση και σκληρή θήκη μεταφοράς flight case από 
μαύρο αλουμίνιο. Απόκριση συχνότητας : 20hZ - 20kHz, Ευαισθησία 14.1mv/pa-37dB +-1dB, αντίσταση <50 
Ohms, επίπεδο θορύβου : 17dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 130dB

sE4400a €  360

Ζεύγος sE4400a μικροφώνων factory-
matched. Περιλαμβάνεται μία ειδική βάση στήριξης και αντικραδασμικές βάσεις.

sE4400a (P) €  724

Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφω-
νο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Χαρακτηριστικά: > 2 λυχνίες τύπου 
12AX7, 12AU7, > Χειροποίητη κάψα 1’’ (εξάχνωση χρυσού), > Αντίσταση: ≤ 200 Ohms, > Max SPL (για 0.5% 
THD @1kHz): 125dB, > Pad: -10dB, > Φίλτρο low-cut, > Επίπεδο Θορύβου: 12dB (A-weighted), > Τροφοδο-
σία: Περιλαμβάνει ειδικό τροφοδοτικό, > Σύνδεση: 3-pin XLR (έξοδος τροφοδοτικού), > Ξύλινη θήκη για το 
μικρόφωνο, > Αντικραδασμική βάση, > Ειδική τσάντα μεταφοράς (flight case).  

Gemini II €  1.160

Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, μεγά-
λου διαφράγματος, πολλαπλών πολικών διαγραμμάτων. Διαθέτει 9 διαβαθμίσεις όσον αφορά στα πολικά του 
διαγράμματα (ανάμεσα σε omni, figure of 8 και καρδιοειδές), φίλτρο αποκοπής χαμηλών και 10dB pad. Είναι 
ιδανικό για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών ηχογραφήσεων όπως για έξοχη ηχογράφηση φωνής με φυσι-
κή ζεστασιά και απίστευτη λεπτομέρεια, overhead σε χορωδία, ηχογράφηςη τυμπάνων και πολλά άλλα. Το 
μικρόφωνο συνοδεύεται από μία μεγάλη αντικραδασμική βάση και τροφοδοτικό από αλουμίνιο με διακόπτη 
εναλλαγής πολικών διαγραμμάτων και έρχεται μέσα σε μία ξύλινη θήκη, τοποθετημένη μέσα σε μία αλουμινέ-
νια θήκη μεταφοράς flight case. Απόκριση συχνότητας : 20hZ - 20kHz, Ευαισθησία : 14.1mV/Pa -37dB+-1dB 
(0dB=1v/pa 1000kHz), αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 12dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% 

THD@1000Hz : 135dB

Z5600a-II €  756

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγ-
ματος με 3 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές, figure of 8 και omni). Διαθέτει κάψα 1’’ με εξάχνωση χρυσού, 
ποιοτικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, ενώ το σασί του έχει φινίρισμα από μαύρο καουτσούκ γεγονός που βοηθάει 
στην εξαφάνιση των αντηχήσεων. Απόκριση συχνότητας : 20hZ - 20kHz, Ευαισθησία στο 1kHz στο 1k Ohm : 
20mV/PA, αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 16dB (A weighted), μέγιστο SPL για THD 0.5% : 135dB

sE2200a II Multi Pattern €  293

Πυκνωτικό Καρδιοειδές μικρόφωνο μεγά-
λου διαφράγματος. Διαθέτει κάψα 1’’ με εξάχνωση χρυσού, ποιοτικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, ενώ το σασί του 
έχει φινίρισμα από μαύρο καουτσούκ γεγονός που βοηθάει στην εξαφάνιση των αντηχήσεων. Απόκριση συχνό-
τητας : 20hZ - 20kHz, Ευαισθησία στο 1kHz στο 1k Ohm : 25mV/PA, αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου 

: 14dB (A weighted), μέγιστο SPL για THD 0.5% : 135dB

sE2200a II Cardioid Pattern €  241
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Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού 
διαφράγματος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων. Ιδανικό για ηχογράφηση τυμπάνων, πιάνου και ακουστι-
κών εγχόρδων οργάνων, είναι απαραίτητο για κάθε studio. Απόκριση συχνότητας : 30hZ - 20kHz, Ευαισθησία : 
10mV/Pa -40dB+-2dB (0dB=1v/pa 1000kHz), αντίσταση <300 Ohms, επίπεδο θορύβου : 17dB (A weighted), 
μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 137dB

sE1a €  112

Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφω-
νο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Χαρακτηριστικά: > 1 λυχνία τύπου 
ECC83 (12AX7), > Χειροποίητη κάψα 1’’ (εξάχνωση χρυσού), > Διακόπτες: -10dB Pad, Bass Cut, > Επίπεδο 
Θορύβου: 16dB (A-weighted), > Φίλτρο HPF roll-off frequency: 60Hz, > Τροφοδοσία: Περιλαμβάνει ειδικό 
τροφοδοτικό, > Σύνδεση: 3-pin XLR (έξοδος τροφοδοτικού).  

X1 T €  372

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγά-
λου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. Χαρακτηριστικά: > Χειροποίητη κάψα 1’’ 
(εξάχνωση χρυσού), > Απόκριση: 20Hz-20kHz, > Ευαισθησία: -32 dBV/Pa (25.1mV/Pa), > Αντίσταση: ≤ 200 
Ohms, > Επίπεδο Θορύβου: 16dB (A-weighted), > Max SPL (για 0.5% THD @1kHz): 125dB, > Pad: -10dB, > 
Φίλτρο low-cut, > Τροφοδοσία: Απαιτεί Phantom power 48V±4V, > Σύνδεση: 3-pin XLR.  

X1 €  122

H sE Electronics συνδυάζει το εξαιρετικά 
δημοφιλές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος sE X1, με υψηλής ποιότητας τεχνολογία USB, και 
παρουσιάζει το sE X1 USB, που παρέχει επαγγελματικό στουντιακό ήχο, για οποιαδήποτε χρήση! Πρόκειται για 
ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, κρουστά και άλλα. 
Διαθέτει : > Χειροποίητη κάψα , > 10dB pad, > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, > Είναι φινιρισμένο 
με ακριβό μάυρο καουτσούκ, > Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και πολύ καλή ηχητική απόδοση, Τεχνικά 
χαρακτηριστικά : > Τύπος μικροφώνου : > Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, > Τεχνολογία: USB, 
> Πολικά Διαγράμματα: Καρδιοειδές, > Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση : 
για 0.5% THD@1000Hz : 125dB, > Ευαισθησία: -32 dBV/Pa (25.1mV/Pa).

X1 USB €  211

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγ-
ματος με 4 πολικά διαγράμματα (Omni, Cardioid, Supercardioid, Figure-8). Ιδανικό για ηχογράφηση drums, 
percussion, hammer action (σε πιάνο), kick drum, slap bass, και φωνή για hip-hop. > Διαθέτει κάψα 1’’ με 
εξάχνωση Τιτανίου. > Απόκριση συχνότητας : 20hZ - 20kHz, > Ευαισθησία :  28mv/pa-31 ± 1dB, > Αντίσταση 
<=50 Ohms, > επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), > μέγιστο SPL για THD 0.5% : 140dB, > Τροφοδοσία: 
Απαιτεί Phantom power 48V±4V, > Σύνδεση: 3-pin XLR.

sE T2 €  407

Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγμα-
τος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων, με δυνατότητα εναλλαγής καψών. Περιλαμβάνει μία κάψα (καρδι-
οειδή), ενώ είναι σχεδιασμένο να δεχθεί και άλλες δύο κάψες (υπερκαρδιοεδή και omni) οι οποίες πωλούνται 
ξεχωριστά. Συνοδεύεται από αντικραδασμική βάση και μαύρη θήκη μεταφοράς από αλουμίνιο (flight case) 
Απόκριση συχνότητας : 20hZ - 20kHz, Ευαισθησία : 12.59mV/Pa -38dB+-2dB (0dB=1v/pa 1000kHz), αντίστα-
ση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 135dB

sE4 €  241



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 171

Το πακέτο X1 S Vocal Pack σας προσφέρει 
το καλύτερο ξεκίνημα στο χώρο της ηχογράφησης. 
Το πακέτο X1 S Vocal Pack περιλαμβάνει: > Ένα μικρόφωνο sE X1 S, > Το sE Isolation Pack, > Καλώδιο 

μικροφώνου (3 μέτρα). 

X1 S Vocal Pack €  148

Εάν ηχογραφείτε σε χώρους που δεν 
έχουν κατάλληλη ακουστική το πακέτο X1 S Studio Bundle, αποτελεί την ιδανική λύση για πιό καθαρό και ελεγ-
χόμενο ήχο. Ακόμα και για ηχογράφηση σε στούντιο, προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα. 
Το πακέτο X1 S Studio Bundle περιλαμβάνει: > Ένα μικρόφωνο sE X1 S, > Το sE RF-X Reflexion Filter®, > Το 

sE Isolation Pack, > Καλώδιο μικροφώνου (3 μέτρα). 

X1 S Studio Bundle €  202

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο 
μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για κρουστά (ντράμς). Χαρακτηριστικά: > Χειροποίητη κάψα 1’’ (εξάχνωση 
Τιτανίου), > Απόκριση: 20Hz-20kHz, > Δυναμική περιοχή: 140dB SPL, > Διακόπτες: -10dB Pad, 80Hz Bass Cut 
> Τροφοδοσία: Απαιτεί Phantom power 48V±4V, > Σύνδεση: 3-pin XLR. 

X1 D €  211

Το sE X1R είναι το νέο μικρόφωνο της sE 
Electronics, τεχνολογίας ribbon, σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση και πιστότητα. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών ηχογράφησης όπως καμπίνες κιθάρας,  ντράμς, χάλκινα, πνευστά, βιολιά, ραδι-
οφωνία και post production. Το υπερσύγχρονο αυτό μικρόφωνο συνδυάζει παραδοσιακή τεχνολογία ribbon με 
μερικά από τα μηχανικά στοιχεία του πατενταρισμένου πλέον μικροφώνου HF (High Frequency) Voodoo. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να αποδίδει έναν κλασικό ήχο μικροφώνου ribbon με εξαιρετική απόκριση στις υψηλές 
συχνότητες. Το sEX1R, μπορεί να μήν προσφέρει τις επιδόσεις απόκρισης συχνοτήτων του Voodoo VR1 / VR2 
και του παγκοσμίως καταξιωμένου sE Rupert Neve RNR1, αλλά αποτελεί ένα υβρίδιο παλαιάς και νέας τεχνολο-
γίας ribbon, δίνοντάς σας όλη την φυσική ομορφιά του ήχου ribbon, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκο-
λία χρήσης από την πλειοψηφία των σημερινών μικροφώνων ribbon. Κατά συνέπεια, είναι το ιδανικό ribbon 
μικρόφωνο για τον χομπίστα  αλλά και για κάθε “μεγάλο “ στουντίο ηχογραφήσεων που θέλει να εμπλουτίσει 
τη συλλογή μικροφώνον με νέο και φρέσκο χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά: > Πολικά Διαγράμματα: Figure of 8, 
> Απόκριση Συχνότητας: 20-16K Hz ±1dB, > Ευαισθησία: -55.3dB 1V/Pa ±1dB, > Μέγιστη Ακουστική Πίεση: 

135dB

X1R €  167

Το sE X1 S αποτελεί τη νέα βελτιωμένη 
έκδοση του γνωστού μικροφώνου sE X1 της εταιρείας sE Electronics. 
Το sE X1 S είναι ένα καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, ιδανικό για φωνή, έγχορδα, 

κρουστά και άλλα. Περιλαμβάνει μία ειδικά σχεδιασμένη και χειροποίητη κάψα, δύο pad ( -10 dB και -20 dB ), 
δύο φίλτρα αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων, ενώ διαθέτει άψογο φινίρισμα. Η νέα σχεδίαση των ηλεκτρονι-
κών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακουστική πίεση και χαμηλότερο θόρυβο. 
Το sE X1 S χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και πολύ καλή ηχητική απόδοση. Τεχνικά 

χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό μεγάλου διαφράγματος, > Κάψα: Χειροποίητη 1 ίντσας, > Πολικό διάγραμμα: 
Καρδιοειδές, > Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz, > Ευαισθησία: 30 mV/Pa (-30.5 dBV), > Αντίσταση: 125 
Ohms, > Επίπεδο θορύβου: 9 dB(A), > Μέγιστο SPL για 0.5% THD @ 1000Hz : 140 / 150 / 160 dB (0/10/20 
dB pad), > Signal to Noise Ratio: 85 dB, > Low-cut filter: 80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, > Attenuation Pad: 10 / 
20dB, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει mic clip για τοποθέτηση σε βάση στήριξης. 

X1 S €  120
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Το Reflexion Filter Pro είναι ένα φορητό ακουστικό 
panel που χρησιμοποιείται για ηχογράφηση φωνής ή οργάνου με μικρόφωνο. Ο κύριος σκοπός του είναι μία 
«ξερή» ηχογράφηση φωνής ή οργάνου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε studios που δε διαθέτουν την κατάλληλη 
ηχητική μεταχείριση ή σε χώρους όπου θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο του δωματίου από την ηχογράφηση. 
Το Reflexion Filter Pro διαθέτει 6 κύριες στρώσεις από ηχητικά υλικά, ειδικά φτιαγμένα και τοποθετημένα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Reflexion Filter Pro €  149

Φορητό ακουστικό panel ιδανικό για περι-
πτώσεις όπου χρειάζεται να ηχογραφήσετε φωνή ή ακουστική κιθάρα χρησιμοποιώντας μικρόφωνο.  
Διαθέτει τον ίδιο βασικό σχεδιασμό όπως και η έκδοση Pro και παρόλο που δεν μπορεί να έχει το ίδιο απο-
τέλεσμα με το μεγάλο του αδερφό, είναι σίγουρα πολύ πιο αποτελεσματικό από όλα τα άλλα προϊόντα του 
ανταγωνισμού. Το μεταλλικό του πλαίσιο είναι επενδυμένο με την ίδια πατενταρισμένη ινοσανίδα από πολυ-
εστέρα όπως και στην έκδοση Pro. Το υλικό αυτό διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες ακουστικής απορρόφησης, 
πολύ καλύτερες από απλά προϊόντα αφρολέξ. Αυτό είναι επιπλέον επενδυμένο με ένα «κρυσταλλικό» αφρολέξ 
υψηλής πυκνότητας με κυρτούς κυματισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που φαίνεται φανταστικό και 
«ακούγεται» ακόμα καλύτερο, κατα την ηχογράφηση ακουστικών κιθάρων και φωνής

RFX €  85

Γενικής χρήσης μικρόφωνο της σειράς X1 
της sE Elecronics. Γενικά χαρακτηριστικά : > Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, > 
Νέος ακουστικός σχεδιασμός και προσεκτική επιλογή της κατάλληλης κάψας, εξασφαλίζουν καθαρό και ποιο-
τικό ήχο, με ομαλή απόκριση συχνοτήτων και χωρίς χρωματισμούς, > Κατάλληλο για χρήση σε στούντιο ηχο-
γράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Διαθέτει διακόπτη -20 dB pad, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πηγές ήχου ιδιαίτερα υψηλής στάθμης (ηλεκτρικά όργανα, ντράμς), 
> Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων 100 Hz low-cut, για αποφυγή θορύβων, > Πλήρως μεταλ-
λική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο 
σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > 
Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων. 

sE X1 A €  82

Γενικής χρήσης δυναμικό μικρόφωνο 
χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά : > Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Η σχεδίαση της κάψας και ο 
δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομόνωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά 
τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και 
ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και 
για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και 
για αποφυγή θορύβων από αέρα), με δυνατότητα αλλαγής  με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκι-
νο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει 
adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.  

sE V3 €  60

Γενικής χρήσης δυναμικό μικρόφωνο 
χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά : > Υπερ-Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο χειρός, > Χρησιμοποιεί ειδική έκδοση 
της κάψας DMC7, για ανοικτό και καθαρό ήχο, > Χρησιμοποιεί μαγνήτες από νεοδύμιο, για άριστη ευαισθησία 
και ήχο καλύτερης ποιότητας, > Η σχεδίαση της κάψας και ο δυναμικός μετατροπέας επιτρέπουν την απομό-
νωση της φωνής και μειώνουν τα προβλήματα feedback κατά τη χρήση στη σκηνή, > Κατάλληλο για χρήση 
σε συναυλίες ή σε στούντιο ηχογράφησης, για φωνή, καθώς και ακουστικά και ηλεκτρικά μουσικά όργανα, 
> Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, για αντοχή καθώς και για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών 
και θορύβων, > Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας της κάψας (και για αποφυγή θορύβων από αέρα), με 
δυνατότητα αλλαγής  με ανταλλακτικό σε μαύρο χρώμα (αντί για κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό 
σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε 
βάση στήριξης μικροφώνων. 

sE V7 €  84
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To sE Isolation Pack είναι ένα απαραίτητο  
πακέτο αξεσουάρ, για ηχογράφηση φωνής και αποτελείται από ένα shock mount και ένα πλήρες pop shield. 
Το νέο, εύχρηστο shock mount έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα μικρόφωνα Magneto, X1 Series (Se X1, X1 Vocal 

Pack και X1 Studio Bundle) και SE Series II 2200A (sE2200a II MP και sE2200a II C). Μαζί με το shock mount 
έρχεται και ένα pop shield, ρυθμιζόμενου ύψους, με ένα μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης. 
Το Pop Shield διαθέτει μεμβράνη με μεταλλική πλέξη αντί για υφασμάτινη, δημιουργώντας ένα πολύ πιο ανθε-

κτικό προϊόν, το οποίο θα σας κρατήσει χρόνια.

Isolation Pack €  41

Το Space, είναι η μεγάλη, βελτιωμένη έκδοση του 
Reflection Filter Pro. Πρόκειται για ένα επαναστατικό Reflexion Filter, με μεγάλη επιφάνεια, σχεδιασμένο για μέ-
γιστη απομόνωση του μικροφώνου κατά την ηχογράφηση φωνής ή μουσικών οργάνων, σε οποιοδήποτε χώρο. 
Περικλείει το μικρόφωνο, περιορίζοντας κατά πολύ το ποσοστό του ανεπιθύμητου ήχου που αυτό δέχεται. Κα-

τασκευαστικά, διαθέτει 10 επίπεδα (στρώματα) από διαφορετικά υλικά για απορόφηση/ηχομόνωση, ενώ έχουν 
προστεθεί και 7 κάθετες στήλες, που αυξάνουν τα κενά αέρος και βελτιώνουν τη διάχυση. Επίσης διαθέτει ένα 
νέο πιό στιβαρό σύστημα στήριξης, πλήρως ρυθμιζόμενο (κάθετα και οριζόντια), με δυνατότητα ασφάλισης και 
περιστροφής, για εύκολη προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες.

Space €  217

To Dual Pro Pop είναι η επαγγελματική 
λύση της sE Electronics στο πρόβλημα ανάγκης pop filter που να ταιριάζουν σε  διαφορετικά φωνητικά.
Διαθέτει : 
> Ισχυρή βάση και δύο μεμβράνες, μία από ύφασμα και μία από μέταλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 

δύο pop filters είτε χωριστά ή και ταυτόχρονα, ανάλογα με την εφαρμογή.

Dual Pro Pop €  33

Αντικραδασμική βάση (αράχνη) για το sE 4400A
sE4400a/T2 shock mount €  34

Pop φιλτρο
sE Pop €  27

Επαγγελματικός γερανός μικροφώνου 
βαρέως τύπου.  Γυαλισμένο με αλουμίνιο και με αρμώσεις από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι εξοπλισμένο με διπλά 
ελατήρια σε κάθε βραχίονα. Το ύψος της βάσης κυμαίνεται από 70 έως 180 εκατοστά, ενώ το μήκος του βρα-
χίονα από 76 έως 146 εκατοστά.

Stand 1 - Pro Stand €  279
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Το sE Harp Blaster HB52 είναι ένα δυνα-
μικό μικρόφωνο ειδικά σχεδιασμένα για φυσαρμόνικα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την αρχή, με τη 
βοήθεια πολλών μουσικών, για εύκολη χρήση και καλύτερο ήχο, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει 
(παίξιμο στο χέρι). Γενικά χαρακτηριστικά του sE Harp Blaster HB52: 
> Κατασκευάστηκε συνδυάζοντας την εμπειρία της sE σε δυναμικές κάψουλες και ακουστικό σχεδιασμό με 

την αρμοδιότητα της HOHNER σε φυσαρμόνικες για περισσότερα από 160 χρόνια. > Τέλειο μέγεθος για εύκο-
λη τοποθέτηση και χειρισμό. > Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και ανθεκτικά μεταλλικά μέρη για μέγιστη αν-
θεκτικότητα. > Επίπεδη και κομψή μάσκα από γρίλιες διευκολύνει το κράτημα της φυσαρμόνικας. > το υψηλό 
επίπεδο εξόδου και η υψηλή αντίσταση οδηγούν τον ενισχυτή σωστά, χωρίς την ανάγκη για τυχόν μετατροπείς 
σύνθετης αντίστασης, ενισχυτικά πεντάλ ή άλλες συσκευές. > Οι μαγνήτες νεοδυμίου, οι αυστηροί κανόνες 
παραγωγής και η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζουν εξαιρετική ευαισθησία, υψηλή ποιότητα ήχου 
και εξαιρετική συνέπεια. > Ειδική σφυρήλατη βαφή για εξαιρετική εμφάνιση και μέγιστη ανθεκτικότητα. > Πο-
τενσιόμετρο ποιότητας Bourns® για ακριβή ρύθμιση της έντασης (Αν προτιμάτε να μην έχετε έλεγχο έντασης 
ήχου, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εσωτερικά). > Ισχυρή υποδοχή XLR (επιχρυσωμένες επαφές) για 
αξιόπιστη ροή σήματος χωρίς απώλειες για τα επόμενα χρόνια.   > Τύπος κάψας: Δυναμική. > Πηνίο φωνής: 
Χαλκός. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο. > Εύρος συχνοτήτων: 22 Hz - 16.000 kHz. > Ευαισθησία: 17,8 mV / Pa (-35 
dBV). > Ηλεκτρική αντίσταση: 45 kOhms. > Συνδεσιμότητα: 3-pin βύσμα XLR.

Harp Blaster HB52 €  157

Το V BEAT είναι το πιο συμπαγές και ευέλι-
κτο δυναμικό μικρόφωνο για ντράμς (ταμπούρο, τόμ) της κατηγορίας του, ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφη-
ση ταμπούρου ή τομ. Η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη άρθρωση επιτρέπει εύκολη και ακριβή στόχευση σε 
οποιοδήποτε μέρος του τυμπάνου, ώστε να πετύχετε τον ήχο που θέλετε.
Η ειδικά σχεδιασμένη κάψα DMC7 X (aluminum voice coil), προσφέρει εξαιρετικά λεπτομερή και φυσικό ήχο 

για ταμπούρο ή τόμ, οποιουδήποτε μεγέθους. Το υπέρ καρδιοειδές πολικό διάγραμμα και η εξαιρετική απόρρι-
ψη (off-axis rejection) που διαθέτει, εξασφαλίζουν τη μικρότερη δυνατή «ανάμειξη» με ανεπιθύμητους γειτονι-
κούς ήχους (πιατίνια, άλλα τόμ).

V BEAT €  135

Το V KICK είναι το πιο συμπαγές και ευέ-
λικτο δυναμικό μικρόφωνο για ντράμς (μπότα) της κατηγορίας του. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση 
μπότας (ντράμς), ή άλλης πηγής όπου οι χαμηλές συχνότητες είναι ιδιαίτερα συμαντικές όπως για παράδειγμα: 
ενισχυτής μπάσου (τοποθέτηση μπροστά στο μεγάφωνο), μεγάλα τύμπανα δαπέδου. Η ενσωματωμένη περι-
στρεφόμενη άρθρωση επιτρέπει εύκολη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ η ειδικά σχεδιασμένη κάψα, προσφέρει 
όλα τα χαρακτηριστικά του ήχου που απαιτεί το είδος του μικροφώνου. Επιπλέον, διαθέτει 2 διακόπτες στο 
πίσω μέρος, άμεσα προσβάσιμοι ακόμα και όταν το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο μέσα στη μπότα, με τους 
οποίους μπορείτε να δώσετε στο V KICK τον ήχο που θέλετε: Από ζεστό και κλασσικό, μέχρι μοντέρνο και 
στακάτο.

V Kick €  181

Το V CLAMP, είναι το πιο γρήγορο και πρα-
κτικό σύστημα τοποθέτησης μικροφώνων σε ντράμς (ταμπούρο, τόμ). 
Είναι σχεδιασμένο για το V BEAT αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα μικρόφωνα της αγοράς. 
Επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους και της γωνίας του μικροφώνου, ενώ διαθέτει ανθεκτικό ελαστικό σφιγκτήρα 

για εύκολη τοποθέτηση σε οποιοδήποτε μέρος της στεφάνης του ταμπούρου ή των τόμ.

V CLAMP €  33
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Το sE V PACK ARENA είναι ένα πακέτο από 
μικρόφωνα ειδικά σχεδιασμένα για ντράμς. 
Το sE V PACK ARENA περιλαμβάνει:
> 1 μικρόφωνο V KICK, για μπότα,
> 3 μικρόφωνα V BEAT μαζί με 3 V CLAMPS, για τα τομ,
> 1 μικρόφωνο V7 X, για ταμπούρο,
> 2 μικρόφωνα sE8 (Stereo Pair), για τα πιατίνια (overheads), 
> 1 πλαστική τσάντα (flight case), για ακριβή τοποθέτηση και μεταφορά όλων των μικροφώνων.

V PACK ARENA €  872

Το sE V PACK CLUB είναι ένα πακέτο από 
μικρόφωνα ειδικά σχεδιασμένα για ντράμς. 
Το sE V PACK CLUB περιλαμβάνει:
> 1 μικρόφωνο V KICK, για μπότα,
> 3 μικρόφωνα V BEAT μαζί με 3 V CLAMPS, για τα τομ,
> 1 μικρόφωνο V7 X, για ταμπούρο,
> 2 μικρόφωνα sE7 (Stereo Pair), για τα πιατίνια (overheads), 
> 1 πλαστική τσάντα (flight case), για ακριβή τοποθέτηση και μεταφορά όλων των μικροφώνων.

V PACK CLUB €  785



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%Σελίδα 176



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Σελίδα 177

Argon8 (Polyphonic Synthesiser)
Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8 ωφείλει μεγάλο 
μέρος της κληρονομιάς και του DNA του στο καταξιωμένο Modal 002.
Πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Modal 002, η Modal Electronics δημιούργησε ένα εντελώς νέο 

συνθεσάιζερ που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας σχεδίασης ήχου και της λειτουργικότη-
τας του Modal 002 και το τοποθετεί σε ένα απίστευτα συμπαγές και οικονομικά προσιτό πακέτο - το 
Modal Argon8. 
 Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8:
> Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδερο και αλουμίνιο. > 120 προσε-

κτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύ-
πτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς 
και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες 
θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable επεξεργα-
στές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων 
που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων 
κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, 
όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > 37 πλήκτρα FATAR TP9 
/ S πλήρους μεγέθους με velocity και aftertouch. > Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει 
άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξερ-
γασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων 
που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει 
κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και 
FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχη-
ματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. > Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες 
και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγ-
μένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. > Glide / Portamento με 
λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές 
με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, 
όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch 
χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODALapp. > Δύο LFO 
με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς 
συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης 
με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βη-
μάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν 
/ επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, 
Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να 
συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσμα-
τα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. 
> 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > 
Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση 

Class Compliant USB MIDI. 

€ 548Argon8
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Argon8X (Polyphonic Synthesiser)
Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8X ωφείλει μεγά-
λο μέρος της κληρονομιάς και του DNA του στο καταξιωμένο Modal 002.
Πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Modal 002, η Modal Electronics δημιούργησε ένα εντελώς νέο 

συνθεσάιζερ που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας σχεδίασης ήχου και της λειτουργικότη-
τας του Modal 002 και το τοποθετεί σε ένα απίστευτα συμπαγές και οικονομικά προσιτό πακέτο - το 
Modal Argon8. 

 Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8X:
> Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδερο και αλουμίνιο. > 120 προσεκτικά 

επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύπτουν 
τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς και 
μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες 
θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable επεξεργα-
στές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων 
που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων 
κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, 
όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > 61 πλήκτρα FATAR TP9 
/ S πλήρους μεγέθους με velocity και aftertouch. > Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει 
άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξερ-
γασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων 
που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει 
κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και 
FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχη-
ματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. > Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες 
και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγ-
μένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. > Glide / Portamento με 
λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές 
με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, 
όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch 
χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODALapp. > Δύο LFO 
με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς 
συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης 
με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βη-
μάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν 
/ επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, 
Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να 
συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσμα-
τα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. 
> 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > 
Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση 

Class Compliant USB MIDI. 

€ 635Argon8X
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Argon8M (Polyphonic Synthesiser Module)
Το Argon8M, είναι το νέο μέλος της εικογένειας Argon8. Χρησιμοποιεί την ίδια επαναστατική νέα μη-
χανή wavetable synthesiser και είναι σε μορφή rack (module) χωρίς keyboard.
 Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8M:
> Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, > Σασί κατασκευασμένο από σίδερο και αλουμίνιο. > 120 προ-

σεκτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που 
καλύπτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 

καθώς και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 
τράπεζες θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. > 28 static wavetable 
επεξεργαστές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές 
φάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων 
και νέων κυμάτων. > 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τρο-
ποποίησης, όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. > Μεγάλη 
οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξεργασίας. > Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. > 
Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών 
διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. > Τρεις γενικές γεννήτριες 
envelope generators για AMP, MOD και FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι 
τρεις ταυτόχρονα. > Δύο πόλοι μετασχηματισμού φίλτρου resonant. > Παραμόρφωση κυματομορφής. 
> Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX 
που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγμένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και 
Rich Choruses. > Glide / Portamento με λειτουργίες legato και staccato. > Εξαιρετικά ισχυρό «Mod 
Matrix» με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές 
και 52 προορισμούς. > 500 μνήμες patch, όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 ερ-
γοστασιακά προγράμματα και 200 χώρους patch χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική 
έκδοση μέσω του δωρεάν MODALapp. > Δύο LFO με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφω-
νικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς συχνότητας. > Ενσωματωμένος προγραμματισμένος 
arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. > 
sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βημάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations 
(κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν / επεξεργαστούν. > Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρο-
λογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Ομάδα 2 και Ομάδα 4, > Όλα τα αρχεία FX, LFO και 
sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. > Sync in/
out. > Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). > Βύσματα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για 
τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. > 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα 
δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. > Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, 
Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU). > Σύνδεση Class Compliant USB MIDI. 

€ 461Argon8M
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(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer) 
Φτιαγμένο για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον synth, το COBALT8 συνοδεύεται από όλες τις απα-
ραίτητες φυσικές συνδέσεις. Ελέγξτε το synth χρησιμοποιώντας USB, παρακολουθήστε με ακουστικά 
ή χρησιμοποιώντας τις εξόδους αποκλειστικής γραμμής, συγχρονίστε με εξωτερικό εξοπλισμό χρησιμο-
ποιώντας το πλήρες μέγεθος MIDI εισόδου και εξόδου ή το 3,5 mm Sync in / outputs και ελέγξτε τον 
ήχο σας χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες εισόδους Sustain και Expression. Με την δυνατότητα 
σύνδεσης 2 COBALT8 μεταξύ τους, η ποσότητα των φωνών διπλασιάζεται εύκολα σε 16 φωνές και 
128 oscillators. 
Το δωρεάν MODALapp προσφέρει την άνεση της επεξεργασίας σε οθόνης στον υπολογιστή ή την 

κινητή συσκευή σας. Διατίθεται ως αυτόνομη εφαρμογή για συστήματα macOS, Windows, iOS, iPadOS 
ή Android και σε μορφές plug-in VST3 και AU, είναι ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις του synth 
που θέλουν να εξερευνίσουν σε βάθος όλες τις παραμέτρους σχηματισμού ήχου και απόδοσης για 
να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διαχείριση 
patches και sequences. 
Γενικά χαρακτηριστικά του COBALT8: 
> Πολυφωνία: Αληθινή πολυφωννία 8 φωνών. > Oscillators: 64 εικονικοί-αναλογικοί oscillators υψη-

λής ανάλυσης, έως 8 ανά φωνή. Δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες ομάδες oscillator με κυματομορφές 
sine, pulse, triangle, sawtooth, 34 διαφορετικούς αλγόριθμους, όπως: σύνθετες τεχνικές αναλογικής 
σύνθεσης, ενσωματωμένη διαμόρφωση (SYNC, RM και πολλά άλλα), PWM, ομαλή μορφοποίηση μετα-
ξύ κυμάτων VA, θραύση bit, φιλτραρισμένος θόρυβος. Εκτεταμένη μετατόπιση Oscillator.
> Φίλτρο: Φίλτρο Four-Pole Morphable Ladder με Resonance και τέσσερις διαμορφώσιμες ρυθμίσεις.
Λειτουργίες Resonance και Balanced Filter. > Modulation: Τρεις αποκλειστικές γεννήτριες envelope για 

AMP, MOD και FILTER στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξάρτητα ή και τα τρία ταυτόχρονα, 
συμπεριλαμβανομένων αρνητικών (αντίστροφων) εκδόσεων για MOD και FILTER ENVs. Τρεις LFO 
ρυθμού ήχου με συγχρονισμό tempo (δύο poly, ένα global) με επτά διαφορετικά σχήματα. Οκτώ εκ-
χωρημένες υποδοχές modulation και τέσσερις επιπλέον καθορισμένες διαδρομές modulation για κοινές 
εργασίες με 12 πηγές modulation και 55 προορισμούς modulation. > Sequencer και Arpeggiator:
Sequencer σε πραγματικό χρόνο με 512 νότες με πολυφωνική λειτουργία και τέσσερις εγγράψιμες/

επεξεργάσιμες κινούμενες παραμέτρους (Delay FX, LFO’s, sequencer και arpeggiator μπορούν να 
ρυθμιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά). Ενσωματωμένο εξελιγμένο προγραμματιζόμενο arpeggiator 
32 βημάτων με δυνατότητα ανάπαυσης με έως και 2048 βήματα πριν την επανάληψη. > Εφέ: Τρεις 
απίστευτα ισχυρές ανεξάρτητες και στερεοφωνικές μηχανές FX με δυνατότητα ρύθμισης χρήστη για 
Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, 
X-Over Delay και Reverb που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά. > User Memory:
Patches: 500, όλα πλήρως επεξεργάσιμα (περιλαμβάνει 300 εργοστασιακά προγράμματα). Sequencer: 

100 ακολουθίες που μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε patch για γρήγορη φόρτωση ρυθμίσεων.
FX: 100 προεπιλογές. Οκτώ υποδοχές γρήγορης ανάκλησης προσβάσιμες από τον πίνακα για γρήγο-

ρη φόρτωση των αγαπημένων σας patches. > Controls and Performance: Πληκτρολόγιο Premium 
FATAR TP/9S 37 πλήκτρων με velocity και channel aftertouch. 29 ατέρμονοι κωδικοποιητές, 24 
κουμπιά. Joystick τεσσάρων αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών 
διαμόρφωσης και με δυνατότητα κλειδώματος όταν είναι επιθυμητό. Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρο-
λογίου (Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 and Stack 4). Glide/Portamento με λειτουρ-
γίες legato και staccato. > Περίβλημα και οθόνη: Περίβλημα από χάλυβα και αλουμίνιο κατάλληλο για 
μεταφοράς.
Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών για άμεση οπτική ανάδραση ανά πάσα στιγμή αναπαραγωγής/επε-

ξεργασίας. > Είσοδοι και έξοδοι: 2 x μη ισορροπημένες έξοδοι 6,3 mm (1/4 ίντσας) TS (L/R).
Στερεοφωνική έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 6,3 mm (1/4 ίντσας) Στερεοφωνική είσοδος 3,5 

mm (1/8 ίντσας) με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX Υποδοχή πεντάλ 6,3 
mm (1/4 ίντσας). Υποδοχή πεντάλ έκφρασης 6,3 mm (1/4 ίντσας). 3,5 mm (1/8 ίντσας) Αναλογικός 
συγχρονισμός ρολογιού μέσα και έξω (διαμορφωμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές KORG / Teenage 
Engineering). είσοδος/έξοδος MIDI DIN. Class-compliant MIDI over USB για σύνδεση σε κεντρικό υπο-
λογιστή ή tablet. > Λογισμικό επεξεργαστίας: Δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας λογισμικού MODALapp 
για macOS, Windows, iOS και Android. Πρόσθετο MODAL plugin για πρόσβαση στο COBALT8 στον 
Σταθμό Ψηφιακού Ήχου (DAW), με διαθέσιμες εκδόσεις VST3 και AU. > Γενικά: Διαστάσεις (Π x Υ x 

Β): 55,5 x 30 x 10 cm. Βάρος: 5,6 κιλά. 
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(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer) 
Φτιαγμένο για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον synth, το COBALT8X συνοδεύεται από όλες τις 

απαραίτητες φυσικές συνδέσεις. Ελέγξτε το synth χρησιμοποιώντας USB, παρακολουθήστε με ακου-
στικά ή χρησιμοποιώντας τις εξόδους αποκλειστικής γραμμής, συγχρονίστε με εξωτερικό εξοπλισμό 
χρησιμοποιώντας το πλήρες μέγεθος MIDI εισόδου και εξόδου ή το 3,5 mm Sync in / outputs και 
ελέγξτε τον ήχο σας χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες εισόδους Sustain και Expression. Με την 
δυνατότητα σύνδεσης 2 COBALT8X μεταξύ τους, η ποσότητα των φωνών διπλασιάζεται εύκολα σε 
16 φωνές και 128 oscillators. 
Το δωρεάν MODALapp προσφέρει την άνεση της επεξεργασίας σε οθόνης στον υπολογιστή ή την 

κινητή συσκευή σας. Διατίθεται ως αυτόνομη εφαρμογή για συστήματα macOS, Windows, iOS, 
iPadOS ή Android και σε μορφές plug-in VST3 και AU, είναι ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις του 
synth που θέλουν να εξερευνίσουν σε βάθος όλες τις παραμέτρους σχηματισμού ήχου και απόδοσης 
για να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διαχείρι-
ση patches και sequences. 
Γενικά χαρακτηριστικά του COBALT8X: 
> Πολυφωνία: Αληθινή πολυφωννία 8 φωνών. > Oscillators: 64 εικονικοί-αναλογικοί oscillators υψη-

λής ανάλυσης, έως 8 ανά φωνή. Δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες ομάδες oscillator με κυματομορφές 
sine, pulse, triangle, sawtooth, 34 διαφορετικούς αλγόριθμους, όπως: σύνθετες τεχνικές αναλογικής 
σύνθεσης, ενσωματωμένη διαμόρφωση (SYNC, RM και πολλά άλλα), PWM, ομαλή μορφοποίηση μετα-
ξύ κυμάτων VA, θραύση bit, φιλτραρισμένος θόρυβος. Εκτεταμένη μετατόπιση Oscillator.
> Φίλτρο: Φίλτρο Four-Pole Morphable Ladder με Resonance και τέσσερις διαμορφώσιμες ρυθμίσεις.
Λειτουργίες Resonance και Balanced Filter. > Modulation: Τρεις αποκλειστικές γεννήτριες envelope για 

AMP, MOD και FILTER στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξάρτητα ή και τα τρία ταυτόχρονα, 
συμπεριλαμβανομένων αρνητικών (αντίστροφων) εκδόσεων για MOD και FILTER ENVs. Τρεις LFO 
ρυθμού ήχου με συγχρονισμό tempo (δύο poly, ένα global) με επτά διαφορετικά σχήματα. Οκτώ εκ-
χωρημένες υποδοχές modulation και τέσσερις επιπλέον καθορισμένες διαδρομές modulation για κοινές 
εργασίες με 12 πηγές modulation και 55 προορισμούς modulation. > Sequencer και Arpeggiator:
Sequencer σε πραγματικό χρόνο με 512 νότες με πολυφωνική λειτουργία και τέσσερις εγγράψιμες/

επεξεργάσιμες κινούμενες παραμέτρους (Delay FX, LFO’s, sequencer και arpeggiator μπορούν να 
ρυθμιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά). Ενσωματωμένο εξελιγμένο προγραμματιζόμενο arpeggiator 
32 βημάτων με δυνατότητα ανάπαυσης με έως και 2048 βήματα πριν την επανάληψη. > Εφέ: Τρεις 
απίστευτα ισχυρές ανεξάρτητες και στερεοφωνικές μηχανές FX με δυνατότητα ρύθμισης χρήστη για 
Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, 
X-Over Delay και Reverb που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά. > User Memory:
Patches: 500, όλα πλήρως επεξεργάσιμα (περιλαμβάνει 300 εργοστασιακά προγράμματα). Sequencer: 

100 ακολουθίες που μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε patch για γρήγορη φόρτωση ρυθμίσεων.
FX: 100 προεπιλογές. Οκτώ υποδοχές γρήγορης ανάκλησης προσβάσιμες από τον πίνακα για γρήγο-

ρη φόρτωση των αγαπημένων σας patches. > Controls and Performance: Πληκτρολόγιο Premium 
FATAR TP/9S 61 πλήκτρων με velocity και channel aftertouch. 29 ατέρμονοι κωδικοποιητές, 24 
κουμπιά. Joystick τεσσάρων αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών 
διαμόρφωσης και με δυνατότητα κλειδώματος όταν είναι επιθυμητό. Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρο-
λογίου (Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 and Stack 4). Glide/Portamento με λειτουρ-
γίες legato και staccato. > Περίβλημα και οθόνη: Περίβλημα από χάλυβα και αλουμίνιο κατάλληλο για 
μεταφοράς.
Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών για άμεση οπτική ανάδραση ανά πάσα στιγμή αναπαραγωγής/επε-

ξεργασίας. > Είσοδοι και έξοδοι: 2 x μη ισορροπημένες έξοδοι 6,3 mm (1/4 ίντσας) TS (L/R).
Στερεοφωνική έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 6,3 mm (1/4 ίντσας) Στερεοφωνική είσοδος 3,5 

mm (1/8 ίντσας) με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX Υποδοχή πεντάλ 6,3 
mm (1/4 ίντσας). Υποδοχή πεντάλ έκφρασης 6,3 mm (1/4 ίντσας). 3,5 mm (1/8 ίντσας) Αναλογικός 
συγχρονισμός ρολογιού μέσα και έξω (διαμορφωμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές KORG / Teenage 
Engineering). είσοδος/έξοδος MIDI DIN. Class-compliant MIDI over USB για σύνδεση σε κεντρικό υπο-
λογιστή ή tablet. > Λογισμικό επεξεργαστίας: Δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας λογισμικού MODALapp 
για macOS, Windows, iOS και Android. Πρόσθετο MODAL plugin για πρόσβαση στο COBALT8 στον 
Σταθμό Ψηφιακού Ήχου (DAW), με διαθέσιμες εκδόσεις VST3 και AU. > Γενικά: Διαστάσεις (Π x Υ x 

Β): 855 x 300 x 100 mm. Βάρος: 9 κιλά. 
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(8-Voice Extended Virtual-Analogue Synthesizer) 
Κατασκευασμένο με βάση την παράδοση των ζεστών αναλογικών συνθ ήχων, που σχεδιάστηκαν από 

θρυλικά συνθεσάιζερς από το παρελθόν, το COBALT8M ξεκλειδώνει το πλήρες δημιουργικό δυναμικό 
των αναλογικών κυματομορφών.Αυτό το ισχυρό και εμπνευσμένο όργανο επαναπροσδιορίζει την αι-
σθητική των αναλογικών ήχων και προσκαλεί μουσικούς, παραγωγούς και σχεδιαστές ήχου να εξερευ-
νήσουν μια νέα εποχή υφών από virtual-analogue synthesiser , πολύ πέρα από τα όρια των αναλογι-
κών προγόνων του. Πέρα από την πρωτοποριακή μηχανή oscillator του COBALT8M, προσθέσαμε ένα 
νέο μορφοποιημένο φίλτρο 4-Pole Ladder. Σε συνδυασμό με τις ασύγκριτες επιλογές διαμόρφωσης της 
Modal, ένα real-time / step sequencer, τον ενεργητικό arpeggiator, MPE, τα εφέ ποιότητας στούντιο 
και τη συνεργασία με το MODALapp, το COBALT8M είναι το τέλειο synth για όσους θέλουν ένα ευέλι-
κτο ηλεκτρονικό μουσικό όργανο για αναπαραγωγή vintage ήχων synth και είναι πρόθυμοι να πάνε σε 
νέες διαστάσεις ήχου. Οκτώ πολυφωνικές φωνές δελεάζουν τους παίκτες να σχεδιάσουν ευρεία strings 
ή πλούσια synth pad ακόρντα, ενώ ένα μονοφωνικό μπάσο ή lead ήχος, που παίζεται με 64 oscillators, 
μπορεί να ταρακουνήσει τους τοίχους κάθε σταδίου. Και με τις δυνατότητες διαμόρφωσης ήχου avant-
garde, κάθε ενθουσιώδης των συνθεσάιζερ μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή του με ήχους που δεν 
μπορεί να δημιουργήσει κανένα άλλο συνθ. Παίξτε πλούσιους ήχους αναλογικού στυλ που βασίζονται 
στην Extended Virtual-Analogue Synthesis του COBALT8M, συνδυάζοντας την παραδοσιακή τεχνολογία 
με τις σύγχρονες δυνατότητες των synth. Δημιουργήστε τους δικούς σας αυθεντικούς ήχους αξιοποι-
ώντας τη δύναμη της μοναδικής αρχιτεκτονικής κυματομορφής του COBALT8M με 34 πολύπλοκους 
εξελιγμένους αλγόριθμους και το μορφοποιήσιμο 4-pole Ladder Filter της Modal. Φέρτε την απόδοση 
σε ένα νέο επίπεδο με υποστήριξη MPE, ενσωματωμένο Realtime / Step Sequencer 512-νοτών, προ-
γραμματιζόμενο Arpeggiator 32-step και πανίσχυρα Animation Lanes. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα 
στηρίγματα για rack για να τοποθετήσετε το COBALT8M σε rack 19 ιντσών ή χρησιμοποιήστε το synth 
στην επιφάνεια εργασίας σας χάρη στην κομψή του επιτραπέζια σχεδίαση. Ενσωματώστε το COBALT8 
στην παραγωγή και τις ζωντανές εμφανίσεις σας με τις συνδέσεις MIDI πλήρους μεγέθους και τα 3,5 
mm Sync Ins και Outs. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συνθεσάιζερ και ενημερώ-
στε το λογισμικό του COBALT8M μέσω του δωρεάν MODALapp, διαθέσιμο σε macOS, Windows, iOS, 
iPadOS, Android και AU / VST3. 
Αναλογικός ήχος και πολλά άλλα. Δύο ανεξάρτητες ομάδες oscillator με έως και 4 ταλαντωτές η 

κάθεμία, δημιουργούν όχι μόνο ισχυρό virtual-analogue ήχο, αλλά όπως κανένα άλλο συνθεσάιζερ στο 
παρελθόν, οι 34 μοναδικοί σύνθετοι αλγόριθμοι όπως Sync, Ring Modulation, Waveform Morphing και 
πολλοί άλλοι είναι διαθέσιμοι για να αυξήσουν τις δημιουργικές επιλογές για ήχους synth νέας γενιάς. 
Κάθε αλγόριθμος έχει ένα απλό στη χρήση ζεύγος ρυθμίσεων που έχουν επιλεγεί για να ταιριάζουν 
στον συγκεκριμένο αλγόριθμο ή χαρακτήρα, παρέχοντας στους μουσικούς τη δύναμη των παραδοσια-
κά περίπλοκων oscillator modulations. 
Το πρόσφατα σχεδιασμένο, self-oscillating 4-Pole Morphable Ladder Filter του COBALT8M με 

Resonance εγχέει περισσότερη ζεστασιά και «δάγκωμα» στον ήχο. Επιλέξτε μεταξύ των τεσσάρων 
διαφορετικών λειτουργιών φίλτρου, γίνετε δημιουργικοί με το φίλτρο Notch και δημιουργήστε ασυνή-
θιστες υφές synth με το Phasor. Δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο Cobalt8 μια πιο 
διακριτική συμπεριφορά ή να επεξεργαστεί τον ήχο με καθαρή ακατέργαστη ισχύ. 
Τρία ευέλικτα (2 x πολυφωνικά) LFO μπορούν να δρομολογηθούν σε πάρα πολλούς προορισμούς χρη-

σιμοποιώντας το modulation matrix και να συγχρονιστούν με εσωτερικό ή εξωτερικό τέμπο. Τρία απο-
κλειστικά envelopes για το φίλτρο, τον ενισχυτή και τη διαμόρφωση επιτρέπουν ολοκληρωτικό έλεγχο 
της δυναμικής και της έκφρασης. Οι διαφορετικοί τύποι envelopes με δυνατότητα εναλλαγής παρέχουν 
μεγαλύτερες επιλογές για την προσαρμογή των envelopes σε συγκεκριμένους ήχους. Το εξελιγμένο 
12-slot modulation matrix του COBALT8Μ υποστηρίζει εύκολες δρομολογήσεις πολύπλοκων διαδρομών 
modulation για να διατηρείται ο ήχος σε εξέλιξη. Τέσσερις κοινές δρομολογήσεις modulation έχουν προ 
ρυθμιστεί για να ελευθερώσουν χώρο για πιο συναρπαστικές ιδέες.
Sequencer και Arp επόμενης γενιάς
Το ενσωματωμένο Sequencer 512-note Realtime / Step με τέσσερεις ισχυρές Animation Lanes προ-

σκαλεί να συνθέσετε τεράστια και σύνθετα μελωδικά μοτίβα. Η πολυφωνική λειτουργία του 64- note 
step sequencer επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή step για νότες και παραμέτρους. Διαθέτει πολλαπλές 
λειτουργίες ενεργοποίησης του sequencer σε συνδυασμό με τον ισχυρό ενσωματωμένο arpeggiator 
(προγραμματιζόμενο έως 32 βήματα) και δυνατότητες όπως Chord Hold, Inversions, Transpose, 
Sustain Latch.
Το περίβλημα από χάλυβα και αλουμίνιο του COBALT8M υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση 

του synth. Η σχεδίαση του ταιριάζει στο τραπέζι κάθε παραγωγού και τα παρεχόμενα στηρίγματα για 
rack βοηθούν στην τοποθέτηση του COBALT8M σε live ή στούντιο rack. Για άμεση πρόσβαση στις πα-
ραμέτρους, το COBALT8M διαθέτει 13 διακόπτες κωδικοποίησης, 13 κωδικοποιητές, 9 κουμπιά και ένα 
χειριστήριο X / Y για pitch ή moduation. Η υποστήριξη MPE προσφέρει νέους τρόπους δημιουργικής 
έκφρασης για εξελιγμένους ερμηνευτές.
Αναδιαμορφώστε πλήρως τους ήχους σας με την ενσωματωμένη μηχανή στερεοφωνικών εφέ. Το 

COBALT8M έρχεται με μια μηχανή FX 3-slot με αναλυτικό προγραμματισμό των εφέ. Για να «γυαλίσε-
τε» τον ήχο υπάρχουν συνολικά 11 αλγόριθμοι εφέ που προσθέτουν χαρακτήρα και βάθος, συμπερι-
λαμβανομένων των Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, 
Ping-Pong Delay, X-Over Delay και Reverb. 
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SKULPT (virtual analogue synthesiser)
Γενικά χαρακτηριστικά του SKULPT:
> Διαθέτει keyboard αφής με 16 πλήκτρα, > 4 voice – 32 oscillator, > 8 oscillators για κάθε voice με 

2 επιλεγόμενα και ρυθμιζόμενα waveforms, > Mixer για στέθμες των osc, μαζί με επιλογές FM, PWM, 
tuning και Ring Modulation, > Δυνατότητα λειτουργίας: Monophonic, Duophonic και Polyphonic, > 
Πολλαπλές επιλογές Unison / spread, για ξεκούρδισμα των 32 oscillators, > 8 θέσεων modulation 
matrix, με 8 πηγές και 37 προορισμούς, > 3 γενήτριες envelope για Filter, Amplitude και Modulation, 
> 2 x audio rate LFOs, (global και polyphonic), > Realtime sequencer, με δυνατότητα εγγραφής μέχρι 
256 notes και μέχρι 4 parameters, > Πλήρες arpeggiator με division, direction, octave, swing και 
sustain controls, > Φίλτρο Resonant με δυνατότητα διαμόρφωσης από low pass, μέσω band pass, σε 
high pass, > Εφέ Delay και Distortion (waveshaping overdrive, όχι bitcrushing), > Προεραιτικό MIDI 
clock sync για LFOs και Delay, > Αποθήκευση για 128 patch και 64 sequence, > Σύνδεση MIDI DIN 
In / Out, > Σύνδεση Analogue clock sync In / Out, > Σύνδεση USB (Class compliant MIDI), > Εξοδος 
ακουστικών και Line, > Τροφοδοσία από USB ή από 6 ΑΑ μπαταρίες, > Προεραιτικό πρόγραμμα για 
επεξεργασία ρυθμίσεων (macOS, Windows, iOS, Android), > Περιλαμβάνει ειδική προστατευτική θήκη,
> Διαθέσιμο σε άσπρο και μαύρο χρώμα, > Διαστάσεις: 255mm X 135mm X 68mm. 
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CRAFT synth v2.0 (Monophonic wavetable synthesiser). 
Μια πραγματική εξέλιξη, το Modal CRAFTsynth 2.0 διαθέτει την δύναμη σύνθεσης του αυθεντικού 

CRAFTsynth αλλά με την προσθήκη πολλών νέων χαρακτηριστικών, ανεβάζοντας ξανά τον πήχη του τι 
είναι ικανό να κάνει ένα μικρό, φορητό και τροφοδοτούμενο από μπαταρίες synth.
Η σχεδίαση και η φιλοσοφία του είναι πολύ κοντά σε αυτή του Modal SKULPTsynthesiser. Tο 

CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες sound design, σε ένα άκρως φορητό πακέτο.
Το Modal CRAFTsynth 2.0 έχει διαστάσεις 150 x 135 x 68mm και ζυγίζει περίπου 300γρ και μπορεί να 
τροφοδοτηθεί είτε από 3 μπαταρίες AA ή μέσω USB δίνοντας σας την ελευθερία, έμπνευση και δημι-
ουργικότητα στο στούντιο, στον δρόμο ή πάνω στην σκηνή.
Η σύνδεση USB δεν είναι μόνο για τροφοδοσία, το Modal CRAFTsynth 2.0 δίνει την δυνατότητα 

σύνδεσης Class Compliant USB MIDI, επιτρέποντας στο CRAFTsynth 2.0 την χρήση σε περιβάλον 
MacOSX, Windows , iOS & Android tablets και κινητά τηλέφωνα.
Το MODALapp editor παρέχει πλήρη οπτική πρόσβαση αλλά και έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών 

του CRAFTsynth 2.0, καθώς και πλήρες συνεργασία με την πρώτη γενιά της Modal, όπως οι συσκευές 
CRAFT (CRAFTsynth 1.0 και CRAFTrhythm), καθώς και το Modal SKULPTsynthesiser σε ένα ενιαίο υψη-
λής ποιότητας περιβάλον για συσκευές MacOSX, Windows ή iOS & Android.
Το CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές επιλογές εισόδων & εξόδων, περιλαμβάνοντας DIN MIDI είσο-

δο και έξοδο (με επιλογή ‘THRU’), και SYNC in και out μέσω 3.5mm jacks. 
 Γενικά χαρακτηριστικά του CRAFT synth v2.0:
> 8 oscillators με 2 επιλέξιμες κυματομορφές και mixer stage, > 40 διαθέσιμες κυματομορφές, > 

Virtual Analogue κυματομορφές, > Digital κυματομορφές, > Generative κυματομορφή, > Μια επιλο-
γή από κυματομορφές από το Modal 002 NCO, > Επεξεργαστείτε κυματομορφές με 1 από τους 16 
oscillator modifiers, περιλαμβάνοντας: Frequency / Phase Modulation, Hard / Window Sync, Ring / 
Amp Modulation, Derez / Bitcrush, Wavefolders και Waveshapers, > Multi option Unison / spread για 
detune των 8 oscillators για μεγάλο ήχο, > 3 x ξεχωριστά envelope generators για Filter, Amplitude και 
Modulation, > 2 x ξεχωριστά audio rate LFOs, > 8 πηγές με αυτόνομη κατεύθυνση. Αναθέσιμα από 
το front panel του CRAFTsynth (LFO1, LFO2, MOD-EG), Αναθέσιμα από το MODALapp (Velo, Note, 
ModW, AftT, Expression), > Ενσωματωμένο sequenced arpeggiator με transpose σε πραγματικό χρόνο, 
> 2-pole resonant φίλτρο με δυνατότητα εναλλαγής από Low Pass, Band Pass και High Pass, > Delay 
και distortion (waveshaping overdrive) εφέ, > Προεραιτικό MIDI clock sync για LFOs και Delay, > 64 
θέσεις για αποθήκευση ήχων, > 8 πλήκτρα αφής MIDI keyboard με 8 custom κλίμακες και root note 
επιλογή, > MIDI DIN είσοδο και έξοδο, > Αναλογικό clock sync είσοδο και έξοδο (στις προδιαγρα-
φές των KORG και Teenage Engineering), > Class compliant MIDI παρέχεται μέσω USB σύνδεσης με 
υπολογιστή ή tablet, > Εξοδος ακουστικών και line, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 3 x μπαταρίες AA, 
> Προεραιτικό editor λογισμικό διαθέσιμο για macOS, Windows, iOS και Android, > 12 endless περι-
στροφικά encoders – όπου το καθένα στέλνει πληροφορία MIDI CC’s, καθιστόντας το CRAFTsynth 2.0 

ακόμα πιο χρήσιμο ως επιφάνεια ελέγχου για apps κτλ. > Φορητή σχεδίαση.

€ 124CRAFT synth v2.0
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Το TMA-2 Studio Wireless+ είναι ένα ευέλικτο επαγγελματικό ακου-
στικό, σχεδιασμένο για τη σημερινή δυναμική δημιουργική ροή εργασιών. Διαθέτει νέα τεχνολογία W+ 
Link για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ασυμπίεστο ήχο, προσθήκη Bluetooth 5.0 με αναπαραγω-
γή +80 και σπειροειδές καλώδιο hi-fi. Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγμα-
τος με υπογραφή, εξασφαλίζει ακριβή και καθαρό ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Βελτιωμένη 
άνεση από τα εξαιρετικά μαλακά και ελαστικά μαξιλάρια αυτιών που καλύπτονται από Alcantara®, 
αποτρέπουν την κούραση μέσω μακράς ακρόασης ή δημιουργικών συνεδριών. Μέρος του αρθρωτού 
συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό 
του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Το W+ Link έχει αναπτυχθεί ειδικά για ασύρματο ήχο με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχο 

χωρίς απώλειες σε μια σταθερή και στιβαρή σύνδεση. Αυτό ξεκλειδώνει μια ασύρματη εμπειρία χωρίς 
καθυστέρηση με το TMA-2 Wireless+, σχεδιασμένο για βελτιωμένη ελευθερία στη δημιουργία μουσι-
κής. Το W+ Link χρησιμοποιεί μια αποκλειστική ζώνη ραδιοσυχνοτήτων για την αποστολή ήχου μεταξύ 
του πομπού και των ακουστικών, σε αντίθεση με μια σύνδεση Bluetooth που εναλλάσσει συνεχώς τις 
ζώνες συχνοτήτων. Αυτό διασφαλίζει ότι η καθυστέρηση των 16 ms είναι σταθερή. 
Το W+ Link έχει αναπτυχθεί με διπλές κεραίες για να εξασφαλίζει πάντα μια σταθερή σύνδεση χωρίς 

παρεμβολές από το περιβάλλον. Με μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το Bluetooth, το W+ Link μπορεί να 
μεταδίδει ασυμπίεστο ήχο και να τον μεταδίδει πολλές φορές παράλληλα. Αυτό εξασφαλίζει ένα σταθε-
ρό σήμα χωρίς διακοπή. 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ
Το Alcantara® είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο υλικό που προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό 

αισθητηριακής αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας. Με την εξαιρετική αντοχή και την ευελιξία του, 
το Alcantara® είναι η επιλογή πολλών κορυφαίων εμπορικών σημάτων στον χώρο της μόδας και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. 
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ
Η μονάδα του ηχείου περιέχει ένα διάφραγμα βιοκυτταρίνης κατασκευασμένο από βακτηριακή κυτ-

ταρίνη, μια οργανική ένωση που αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας ορισμένους τύπους βακτηρίων. Το 
διάφραγμα, που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια, από βιοκυτταρίνη είναι πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και 
ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET, επιτρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χω-
ρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρχουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως 
αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας 
του ήχου σε υψηλές εντάσεις.
ΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΧΟΣ
Ασυμπίεστη και σταθερή σύνδεση 16 bit από μεγαλύτερο εύρος ζώνης και διπλές κεραίες.
ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη δημιουργική ροή εργασιών, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να είναι ολοένα 

και πιο δυναμική και «πάντα αναμμένη», το TMA-2 Wireless+ είναι ένα ευέλικτο και επαγγελματικό 
ζευγάρι ακουστικών, που διαθέτουν: W+ Link για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, Bluetooth 5.0 με 80 
ώρες διάρκεια μπαταρίας για όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και ένα σπειροειδές καλώδιο 
hi-fi για την παραδοσιακή εγκατάσταση. Η απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ασύρματων λει-
τουργιών και δημιουργικών ρυθμίσεων, επιτρέπει στους δημιουργούς μουσικής να εστιάζουν αποκλει-
στικά στη δημιουργική ελευθερία και έκφραση. 
Χαρακτηριστικά : > Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχος χωρίς απώλειες με τεχνολογία W+ 

Link. Χρόνος αναπαραγωγής 16 ώρες. > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος με υπογραφή AIAIAI. > Διαθέτει 
συνδεσιμότητα Bluetooth με +80h αναπαραγωγή. > Βελτιωμένη άνεση με το Alcantara®. > Αρθρωτά 
ακουστικά – σχεδιασμένα να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. 
> Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονο-

μαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW.  
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Επαγγελματικά αρθρωτά ακουστικά στούντιο με εξαιρετικά λεπτομερή ήχο και 
βελτιωμένη άνεση με μαξιλάρια αυτιών Alcantara®.
Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγματος, εξασφαλίζει ακριβή και καθαρό 

ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Βελτιώστε την άνεση από τα εξαιρετικά μαλακά και ελαστικά 
μαξιλάρια αυτιών που καλύπτονται από Alcantara®, αποτρέπουν την κούραση μέσω μακράς ακρόασης 
ή δημιουργικών συνεδριών. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για 
τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί.  
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ
Η μονάδα ηχείου περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC 

Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επι-
τρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρ-
χουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή 
ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις. 
Ανθεκτική και υπεύθυνη σχεδίαση για τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας και την ελαχιστοποί-

ηση του κινδύνου των προϊόντων μας να καταστούν απαρχαιωμένα. Με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά 
μειώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις. Σχεδιασμένο για να διαρκέσει είναι η δέσμευσή μας. 
Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί
Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμε-

λιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθ-
μίζετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των 
προϊόντων μας.
Υπεύθυνα υλικά
Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® 

ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. 
Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλα-
νήτη. 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ALCANTARA®
Το Alcantara® είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο υλικό που προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό 

αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας. Με την εξαιρετική αντοχή και την ευελιξία του, το Alcantara® 
είναι η επιλογή πολλών κορυφαίων εμπορικών σημάτων στα προϊόντα μόδας, αυτοκινήτου και τεχνο-
λογίας. Το υλικό Alcantara δεν έχει μόνο αίσθηση και εμφάνιση. Είναι 100% ουδέτερο CO2. Που ση-
μαίνει ότι έχει μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών CO2. Περισσότερο από το 78% των απορριμμάτων 
και των υποπροϊόντων ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του υλικού. 
Μειώνοντας έτσι την ανάγκη για πρώτες ύλες.
Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Alcantara® την επιλογή για όσους θέλουν εξαιρετική άνεση για 

βιώσιμες εμπειρίες ακρόασης με σεβασμό στο περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος με υπογραφή AIAIAI ρυθμισμένο για σαφήνεια και 

λεπτομέρεια. > Βελτιωμένη άνεση με τα μαξιλάρια Alcantara®. > Αρθρωτά ακουστικά - σχεδιασμένα 
να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μα-
γνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. 

συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW. 
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Premium αρθρωτά ακουστικά Bluetooth με εξαιρετική απόδοση ήχου από 
την επαγγελματική σειρά TMA-2 Studio, εξισορρόπηση δυνατών μπάσων και καθαρή, εξαιρετικά λε-
πτομερή αναπαράσταση ήχου. Με Bluetooth 5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα vegan 
δερμάτινα ακουστικά, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι. 
Άνετα και ανθεκτικά ακουστικά Bluetooth για κάθε λάτρη της μουσικής που αναπτύχθηκαν με δημι-

ουργούς μουσικής σε όλο τον κόσμο. Με Bluetooth 5.0 +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα 
vegan δερμάτινα ακουστικά, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι. Μέρος του 
αρθρωτού συστήματος ακουστικών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο 
σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο για να διαρκεί. 
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ
Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC 

Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επι-
τρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρ-
χουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή 
ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις.  
Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών
Πλήρης έλεγχος μουσικής και κλήσεων με joystick πολλαπλών κατευθύνσεων στο πίσω μέρος της 

μονάδας. Διπλά μικρόφωνα για βελτιωμένη ποιότητα φωνής και ευκρίνεια, φιλτράροντας τον θόρυβο 
του περιβάλλοντος.
Βελτιωμένη άνεση και απομόνωση με δέρμα PU
Μαλακά μαξιλάρια πάνω από το αυτί και σκελετός καλυμμένα με υψηλής ποιότητας αφρό και δέρμα 

PU για βέλτιστη άνεση και καλύτερη ηχομόνωση. 
Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες
Ασύρματος ήχος υψηλής ποιότητας +40 ώρες αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα 

Bluetooth. Γρήγορη φόρτιση USB-C για 3 ώρες αναπαραγωγής σε 20 λεπτά και 0-100% σε 2 ώρες. 
Υποστηρίζει επίσης αναλογική είσοδο καλωδίου.  
Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί
Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμε-

λιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθ-
μίζετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των 
προϊόντων μας. 
Υπεύθυνα υλικά
Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® 

ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. 
Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλα-
νήτη. 
Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > 

Βελτιωμένη άνεση και απομόνωση με μαξιλάρια από δέρμα PU. > Συνδεσιμότητα Bluetooth 5.0 με 
αναπαραγωγή +40 ωρών. > Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διπλά μικρόφωνα. > 
Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύ-
μιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 
80 Hz.     

€ 191TMA-2 Move Wireless
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Επαγγελματικά αρθρωτά ακουστικά DJ με ακριβή και δυνατά μπάσα, ενισχυμέ-
νο σκελετό και δερμάτινα ακουστικά PU υψηλής απομόνωσης. 
Το TMA-2 DJ αναπτύσσεται με επαγγελματίες καλλιτέχνες σε διάφορα είδη και δοκιμάζεται σε μουσι-

κές σκηνές σε όλο τον κόσμο. 
Η μονάδα ηχείων S02 με επίστρωση τιτανίου προσφέρει μια δυνατή και έντονη ηχητική αναπαρά-

σταση εστιασμένη στα μπάσα και τη δυναμική χαμηλής ποιότητας. Συνδυάζοντας το ανθεκτικό νάιλον 
κεφαλόδεσμο H02 και τα δερμάτινα μαξιλαράκια PU στο αυτί E02 που παρέχουν υψηλή μόνωση, 
οδηγεί σε ένα ισχυρό, ανθεκτικό ακουστικό κατάλληλο για ζωντανή απόδοση καιμουσική ηλεκτρονική 
με πολλά μπάσα. 
ΕΝΤΟΝΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΠΑΣΟ
Ήχος αποδεκτός από κριτικούς, ειδικά σχεδιασμένος για ζωντανή απόδοση. Πυκνή και έντονη ηχητική 

αναπαράσταση με έμφαση στα μπάσα και τη δυναμική χαμηλών συχνοτήτων. 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
Μαλακά ακουστικά αφρού πάνω στο αυτί, καλυμμένα με δέρμα PU. Υψηλή απομόνωση και έντονη 

ηχητική αναπαράσταση. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αναβαθμίστε και επεκτείνετε καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία ή οι ανάγκες για να παρατείνετε τη λει-

τουργική διάρκεια ζωής του προϊόντος και να δημιουργήσετε λιγότερα απόβλητα για τον πλανήτη. 
Δοκιμάστηκαν με αξιοπιστία στα πιο δυνατά περιβάλλοντα - στο δρόμο, στο στούντιο και στη σκηνή. 

Αυτό απαιτεί τα υψηλότερα πρότυπα και μηδενικό συμβιβασμό. 
Χαρακτηριστικά : > Ισχυρά και στιβαρά ακουστικά με δυνατά μπάσα.> Ακουστικά από δέρμα PU 

υψηλής μόνωσης. > Ενισχυμένος και ανθεκτικός σκελετός. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 
32 Ohm. > Μέγιστη ισχύς: 70 mW. > Ονομαστική ισχύς: 30 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > SPL: 
117 dB.    

€ 166TMA-2 DJ

Επαγγελματικά ελαφριά ακουστικά στούντιο με βάρος μόνο 190g, με 
εξαιρετικά λεπτομερή ήχο και υψηλή απομόνωση για μια δυναμική δημιουργική διαδικασία. 
Είναι ένα ακουστικό για τον δυναμικό μουσικό που είναι δημιουργικός σε ένα δυναμικό και ευέλικτο 

περιβάλλον. Ο εξαιρετικά λεπτομερής ήχος από το μεγάφωνο βιοδιαφράγματος εξασφαλίζει ακριβή 
και αξιόπιστο ήχο για τη δημιουργική σας διαδικασία. Ο ελαφρύς σχεδιασμός, η εξαιρετική άνεση και η 
απομόνωση από τα μαλακά και κλειστά μαξιλάρια αυτιών που καλύπτονται από vegan δέρμα, έχουν ως 
αποτέλεσμα την τέλεια εφαρμογή για τους σύγχρονους μουσικούς. 
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ
Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC 

Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επι-
τρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρ-
χουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή 
ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις. 
Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί
Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμε-

λιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθ-
μίζετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των 
προϊόντων μας. 
Υπεύθυνα υλικά: Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. 

Από Alcantara® ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από 
ανακυκλωμένα υλικά. Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα 
απόβλητα για τον πλανήτη. 
ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ ΜΟΝΟ 190 G
Με ελάχιστη και ελαφριά κατασκευή μόλις 190 γρ., το TMA-2 Studio XE είναι ιδανικό για την ευέλικτη 

και δυναμική ροή εργασίας των σύγχρονων δημιουργών μουσικής.
Είτε παράγετε πολλές ώρες στο στούντιο, συλλέγετε ηχογραφήσεις ή ελέγχετε εργασίες ήχου εν κι-

νήσει, η ελαφριά κατασκευή του σκελετού εξασφαλίζει ελάχιστη καταπόνηση και πίεση στο κεφάλι, με 
αποτέλεσμα λιγότερη κούραση και αυξημένη άνεση όταν χρησιμοποιείται στο δρόμο και σε συνεδρίες 
στούντιο. 
Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > Ελα-

φριά ακουστικά στούντιο - μόνο 190 γρ. > Ακουστικά από δέρμα PU υψηλής μόνωσης. > Αρθρωτά 
ακουστικά - σχεδιασμένα να διαρκούν. > Διάφραγμα: Βιοκυτταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > 
Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότητας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομα-
στική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz. > Ευαισθησία: 97 dB @ 1mW.  

€ 149TMA-2 Studio XE
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Premium αρθρωτά ακουστικά Bluetooth με εξαιρετική απόδοση ήχου 
από την επαγγελματική σειρά TMA-2 Studio, εξισορρόπηση δυνατών μπάσων και καθαρή, εξαιρετικά 
λεπτομερή αναπαράσταση ήχου. Με Bluetooth 5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα, 
φιλικά προς το περιβάλλον μαξιλάρια REPREVE®, είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο 
σπίτι. 
Ελαφριά ακουστικά Bluetooth για κάθε λάτρη της μουσικής, με αναγνωρισμένο ήχο και βραβευμένο 

αρθρωτό σχεδιασμό, που αναπτύχθηκαν με δημιουργούς μουσικής σε όλο τον κόσμο. Με Bluetooth 
5.0, +40 ώρες αναπαραγωγής και εξαιρετικά άνετα, φιλικά προς το περιβάλλον μαξιλάρια REPREVE®, 
είναι η ιδανική επιλογή για ακρόαση εν κινήσει ή στο σπίτι. Μέρος του αρθρωτού συστήματος ακουστι-
κών TMA-2, που φημίζεται για τη στιβαρή κατασκευή και τον υπεύθυνο σχεδιασμό του - Σχεδιασμένο 
για να διαρκεί. 
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΗΧΟΣ
Η μονάδα ηχείων περιέχει ένα διάφραγμα που έχει αναπτυχθεί με ακρίβεια από βιοκυτταρίνη NAC 

Audio, καθιστώντας το πιο άκαμπτο, ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα κανονικά ηχεία PET και επι-
τρέποντας στο διάφραγμα που παράγει ήχο να δονείται χωρίς τα επίπεδα παραμόρφωσης που υπάρ-
χουν σε άλλα ηχεία. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή και λεπτομερή 
ήχο από το ηχείο με δυνατότητα διατήρησης της καθαρότητας του ήχου σε υψηλές εντάσεις. 
Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών
Πλήρης έλεγχος μουσικής και κλήσεων με joystick πολλαπλών κατευθύνσεων στο πίσω μέρος της 

μονάδας. Διπλά μικρόφωνα για βελτιωμένη ποιότητα φωνής και ευκρίνεια, φιλτράροντας τον θόρυβο 
του περιβάλλοντος. 
Ελαφρύς σχεδιασμός και μαξιλάρια REPREVE®
Μαξιλάρια αφρού στο αυτί που καλύπτονται με REPREVE®, ένα μαλακό και άνετο υλικό απόδοσης για 

χαμηλή απομόνωση και μειωμένη ζεστασιά. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ίνες από ανακυ-
κλωμένα υλικά συμπεριλαμβανομένων πλαστικών μπουκαλιών. 
Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες
Ασύρματος ήχος υψηλής ποιότητας +40 ώρες αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα 

Bluetooth. Γρήγορη φόρτιση USB-C για 3 ώρες αναπαραγωγής σε 20 λεπτά και 0-100% σε 2 ώρες. 
Υποστηρίζει επίσης αναλογική είσοδο καλωδίου. 
Modularity - σχεδιασμένο να διαρκεί
Από το 2010, με την κυκλοφορία των πρώτων ακουστικών μας, η υπεύθυνη σχεδίαση αποτελεί θεμε-

λιώδη αρχή. Σχεδιάζοντας για μακροζωία και με αρθρωτή προσαρμογή ώστε να μπορείτε να αναβαθ-
μίζετε καθώς εξελίσσονται η τεχνολογία ή οι ανάγκες, παρατείνουμε τη λειτουργική διάρκεια ζωής των 
προϊόντων μας. 
Υπεύθυνα υλικά
Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να αναζητούμε ανακυκλωμένα και καλύτερα υλικά. Από Alcantara® 

ή vegan δερμάτινα μαξιλάρια αυτιών μέχρι τα ηχεία και τις συσκευασίες μας από ανακυκλωμένα υλικά. 
Συμβάλλουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα για τον πλα-
νήτη. 
Χαρακτηριστικά : > Μεγάφωνο βιοδιαφράγματος ρυθμισμένο για ευκρίνεια και λεπτομέρεια. > Ελα-

φρύς σχεδιασμός και μαξιλάρια REPREVE®. > Συνδεσιμότητα Bluetooth 5.0 με αναπαραγωγή +40 
ωρών. > Διαισθητικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διπλά μικρόφωνα. > Διάφραγμα: Βιοκυτ-
ταρίνη. > Διάμετρος οδηγού: 40 mm. > Αντίσταση: 32 Ohm. > Μαγνήτης: Νεοδύμιο υψηλής ποιότη-
τας. > Μέγιστη ισχύς: 100 mW. > Ονομαστική ισχύς: 40 mW. > Συχν. συντονισμού. 80 Hz.     

€ 149TMA-2 Move XE Wireless
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Ανταλλακτικά

Σχεδιασμένη για να προστατεύει τα ακουστικά σας 
από τη σκόνη και τις γρατσουνιές, η προστατευτική θήκη A01 είναι κατασκευασμένη από μαλακό νάιλον και διαθέ-
τει πλέγμα στο εσωτερικό. Ταιριάζει σε οποιοδήποτε ακουστικό TMA-2 and Tracks.

€  21A01 - Carry Pouch

Η σκληρή θήκη A04 Hardcase έχει σχεδιαστεί για να 
προστατεύει τα ακουστικά σας από χτυπήματα, σκόνη και γρατσουνιές. 

Καλύπτεται από ματ PU και διαθέτει μαλακό βελούδινο εσωτερικό. Ταιριάζει σε οποιοδήποτε ακουστικό TMA-2.

€  29A04 - Hardcase Large

Ίσιο, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,2 μέτρων με remote 
ενός κουμπιού και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Συμβατό με τα περισσότερα smartphone.

€  21C01 - Καλώδιο

Σπιράλ θερμοπλαστικό καλώδιο 1,5 m με επιφάνεια 
απαλή στην αφή. Εκτείνεται έως και 3,2μ. Ιδανικό για DJing ή χρήση σε μικρό στούντιο. Συνοδεύεται από βιδωτό 
αντάπτορα 1/4 σε 1/8.

€  21C02 - Καλώδιο

Ίσιο, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,2m. Επιφάνεια απαλή 
στην αφή, ιδανικό για μικρούς χώρους εργασίας.

€  17C05 - Καλώδιο

Ίσιο καλώδιο triad για hi-fi 1,5m μαύρο. Σχεδιασμένο 
για ανθεκτικότητα και μειωμένες ραδιομαγνητικές παρεμβολές.

€  33C15 - Καλώδιο

Σπιράλ, θερμοπλαστικό καλώδιο 1,5μ, σε κίτρινο 
neon χρώμα, με με επιφάνεια απαλή στην αφή. Εκτείνεται έως και 3,2μ. Ιδανικό για DJing ή χρήση σε μικρό στού-
ντιο. Συνοδεύεται από βιδωτό αντάπτορα 1/4 σε 1/8.

€  21C18 - Καλώδιο

Μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «on-ear», καλυμ-
μένα με δέρμα PU. Το πάχος και τα υλικά δίνουν υψηλή απομόνωση και δυνατό ήχο. Δυνατά μπάσα και χαμηλή 
δυναμική.

€  29E02 - Earpads

Μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «over-ear», καλυμ-
μένα με δέρμα PU. Το πάχος και τα υλικά παρέχουν καλύτερη άνεση και εξαιρετική απομόνωση. Προσθέτουν στον 
ήχο χαμηλά για πιο ζεστό ήχο με ισχυρή δυναμική.

€  40E04 - Earpads
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Εξαιρετικά μαλακά μαξιλάρια αφρού μνήμης «over-
ear» που καλύπτονται με Alcantara®, ένα αισθητικό, λειτουργικό και ουδέτερο υλικό από CO2. Εξαιρετικά άνετο 
και ιδανικό για μεγαλύτερες συνεδρίες ακρόασης. Παρέχουν έναν ευρύχωρο, ανοιχτό ήχο με χαμηλή απομόνωση.

€  46E08 - Earpads

Μαξιλάρια αφρού μνήμης «on-ear» καλυμμένα με 
REPREVE®, ένα μαλακό, ελαφρύ και άνετο υλικό απόδοσης με χαμηλή μόνωση. Κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ίνες από ανακυκλωμένα υλικά συμπεριλαμβανομένων πλαστικών μπουκαλιών. Δίνει έμφαση στη λεπτο-
μέρεια στις μεσαίες συχνότητες για ένα καλά ισορροπημένο προφίλ ήχου.

€  21E10 - Earpads

Λεπτή και ελαφριά στέκα από πολυανθρακικό υλικό, 
με μαλακή, ανθεκτική επένδυση από αφρό PU.

€  24H01 - Headband

Ενισχυμένη και στιβαρή στέκα, κατασκευασμένη 
από νάιλον υψηλής ποιότητας. Μπροστινό κάλυμμα συμπιεσμένης σιλικόνης, για καλύτερο κράτημα και εύκολο 
καθάρισμα.

€  50H02 - Headband

Στέκα υψηλής άνεσης με αφρό μνήμης και επένδυση 
με δέρμα PU για μεγαλύτερες ώρες χρήσης.

€  50H03 - Headband

Στέκα μεγάλης άνεσης με αφρό μνήμης και επένδυση 
από μικροΐνες για μεγαλύτερες συνεδρίες.

€  50H04 - Headband

Headband με τρεις τρόπους σύνδεσης: W+ Link για 
ασύρματη εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχο χωρίς απώλειες, Bluetooth® 5.0 και ενσύρματα.

€  100H10 - Headband

Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατα-
σκευασμένο από άκαμπτη βιοκυτταρίνη για μείωση της παραμόρφωσης και σχεδιασμένο με εσωτερικό αεραγωγό 
ρυθμισμένο για καθαρά και δυνατά μεσαία μπάσα.

€  67S02 MKII - Speaker Units

Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατασκευ-
ασμένο από άκαμπτη βιοκυτταρίνη για για λεπτομέρειες στις υψηλές συχνότητες, πιο έντονη μεσαία εμβέλεια, 
καλύτερη δυναμική και πιο φυσική τονικότητα.

€  76S05 MKII - Speaker Units

Bluetooth® 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +40 ώρες, 
διπλά μικρόφωνα, γρήγορη φόρτιση USB-C. Σχεδιασμένο με διάφραγμα ηχείου 40 mm κατασκευασμένο από άκα-
μπτη βιοκυτταρίνη για λεπτομέρειες στις υψηλές συχνότητες, πιο έντονο μεσαίο φάσμα, καλύτερη δυναμική και 
πιο φυσική τονικότητα. Υποστηρίζει και αναλογικό καλώδιο.

€  108S10 MKII - Speaker Units
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W+ Link για ασύρματη σύνδεση με εξαιρετικά χαμηλή 
καθυστέρηση και ήχο χωρίς απώλειες. Προστέθηκε Bluetooth 5.0 με χρόνο αναπαραγωγής +80 ώρες. Περιλαμβά-
νεται πομπός X01 για το W+ Link. Συνδέστε την υποδοχή 3,5 mm σε οποιαδήποτε αναλογική έξοδο για μετάδοση 
ασύρματου ήχου. Περιλαμβάνει επίσης καλώδιο φόρτισης USB-C.
> Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και ήχος χωρίς απώλειες με τεχνολογία W+ Link
> Προστέθηκε συνδεσιμότητα Bluetooth με +80h αναπαραγωγή
> Πλήρως συμβατό με το modular σύστημα TMA-2
> Δίνουμε δύναμη στους δημιουργούς μουσικής με την ελευθερία να δημιουργούν ασύρματα.
> Σύνδεση με Χαμηλή Καθυστέρηση

€  50X01 - Πομπός
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Mixers

8 Channel Mic/Line Mixer with Stereo Outputs 
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 είσοδοι Mic/Line με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης και Pan, > 

Το Pan, τοποθετεί την κάθε μονοφωνική είσοδο, οπουδήποτε στη στερεοφωνική εικόνα 
της εξόδου, > Το κάθε κανάλι διαθέτει σύνδεση balanced XLR ή unbalanced 1/4-inch TS, > 
+48 Volt phantom power ξεχωριστά για κάθε είσοδο μικροφώνου, > Στερεοφωνική έξοδο 
balanced 1/4-inch TRS, με γενική ρύθμιση στάθμης, > Έξοδος (Prefade) και είσοδος Aux Bus 

για σύνδεση πολλών MX821S μεταξύ τους (σύνδεση RCA jacks), > Δυνατότητα δρομολόγησης κάθε 
εισόδου απευθείας σε έξοδο μέσω jumpers (direct line output), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack 
mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ιδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, 
μικρά clubs, εστιατόρια κ.α. 

€  216MX821S

8 Channel Stereo Mixer with Effects Loop  
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 είσοδοι stereo/mono με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, pan και 

effects send, > Δυνατότητα εξωτερικής σύνδεση effects loop με ξεχωριστό send / return, > 
Το κανάλι 1 διαθέτει σύνδεση μικροφώνου (XLR ή 1/4-inch), > +48 Volt phantom power για 
την είσοδο μικροφώνου, > Έξοδος ακουστικών 1/4-inch stereo (TRS) στο εμπρός μέρος, με 
ρύθμιση στάθμης, > Στερεοφωνική έξοδο balanced XLR, με γενική ρύθμιση στάθμης, > Δυ-

νατότητα σύνδεσης πολλών MX822 μεταξύ τους (σύνδεση 1/4-inch TRS), > Φωτεινή ένδειξη σήματος 
σε κάθε κανάλι (πράσινο, κόκκινο και clip), > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εξόδου, > Στιβαρή κατασκευή 
1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ιδανική λύση σε στούντιο, συναυλίες, 
συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α.  

€  216MX822

6 Channel Stereo Mixer w/ EQ/EFX Loop  
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 3 είσοδοι Balanced XLR Mic/Line με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης 

και φωτεινή ένδειξη Clip, > 15-volt phantom power για τις εισόδους μικροφώνων, > 3 είσοδοι 
Stereo RCA, με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Δυνατότητα εξωτερικής σύνδεση effects 
loop με mono send και stereo return, > Στερεοφωνική έξοδο balanced TRS 1/4-inch, με 
γενική ρύθμιση στάθμης, > Master EQ, 2 περιοχών, > Στερεοφωνική έξοδος εγγραφής (RCA), 

> Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ιδανική λύση σε 
στούντιο, συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α. 

€  174MX622

6 Channel Stereo Mixer  
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 6 είσοδοι stereo (RCA) με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Τα κα-

νάλια 1, 2, 3 διαθέτουν σύνδεση μικροφώνου (XLR), > +48 Volt phantom power και padding 
για για τις εισόδους μικροφώνων, > Είσοδος 1/8-inch stereo (TRS) mini-phone στο εμπρός 
μέρος (για φορητές συσκευές ήχου), > 2 στερεοφωνικές εξόδους 1/4-inch TS, με ανεξάρ-
τητη ρύθμιση στάθμης και EQ (μπάσσα/πρίμα) , > Το κάθε κανάλι μπορεί να οδηγηθεί σε 

οποιαδήποτε από τις 2 εξόδους, > Λειτουργία ‘ducking’ από το πρώτο κανάλι (για έλεγχο των άλλων 
καναλιών), > Δυνατότητα σύνδεσης πολλών MX624 μεταξύ τους (σύνδεση 1/4-inch TRS), > Στιβαρή 
κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, > Ιδανική λύση σε στούντιο, 
συναυλίες, συνέδρια, εκκλησίες, μικρά clubs, εστιατόρια κ.α. 

€  224MX624
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(Zone Distribution Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Ελέγχει τις στάθμες για πολλαπλούς ενισχυτές ή αυτοενισχυόμενα 

ηχεία, > Όλες οι συνδέσεις εισόδων / εξόδων είναι balanced XLR, > 2 στερεοφωνικές εισό-
δους (δέχονται και μονοφωνικό σήμα), > 5 στερεοφωνικές εξόδους (ζώνες εξόδου),> Όλες 
οι είσοδοι δρομολογούνται εσωτερικά προς όλες τις ζώνες εξόδου,> Η κάθε ζώνη εξόδου 
διαθέτει: έλεγχο στάθμης για κάθε μία από τις δύο εισόδους, διακόπτη επιλογής και ένδειξη 

μονοφωνικής λειτουργίας, φωτεινή ένδειξη στάθμης με 5 LED (-25, -20, -15, -10, Clip), > Φωτεινή 
ένδειξη για τις εισόδους 1 και 2, > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ενσωματωμένο 
τροφοδοτικό. 

€  199MX225

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μίκτης 5 καναλιών + USB audio interface, 
> 2 είσοδοι μικροφώνων, με προενισχυτές μεγάλης δυναμικής περιοχής και χαμηλού θορύβου, > 1 
είσοδος ειδική για μουσικά όργανα, με υψηλή αντίσταση και προσωμοίωση ενισχυτή, > 2 εισόδους 
Line, > Λυχνία 12AX7 για χρήση στις εισόδους μικροφώνων ή στην είσοδο οργάνων, > +48V Phantom 
Power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > 3-band EQ, 2 aux sends, pan και έλεγχος στάθμης σε όλες τις 
εισόδους, > Ευέλικτο τμήμα Control Room / Monitor, > USB 2.0 compliant. Λειτουργεί χωρίς drivers σε 
Windows, Mac OS, Linux, > Κλασσικά VU meters και ξύλινα πλαινά, > Ένδειξη στάθμης (LED Meters) 
με επιλογή πηγής ήχου.

€  241TubeMix

(3 Channel Mixer / USB Audio Interface)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μίκτης 3 καναλιών + USB audio interface, > 1 είσοδος μικροφώνου, > 1 

είσοδος ειδική για μουσικά όργανα, > 1 είσοδος Line, > +48V Phantom Power για πυκνωτικά μικρό-
φωνα, > USB powered (δε χρειάζεται τροφοδοσία όταν συνδέεται σε υπολογιστή), > Έξοδοι 1/4-inch 
TRS jacks, > Έξοδος ακουστικών Stereo 1/4-inch TRS, > USB 2.0 compliant. Λειτουργεί χωρίς drivers, 
> Ένδειξη στάθμης (Πράσινο/Κόκκινο LED), > Περιλαμβάνει καλώδιο USB, AC adapter, το πρόγραμμα 
ηχογράφησης Audacity.  

€  86USB Mix

(3 Channel Microphone Mono Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Μονοφωνικός Μίκτης 3 καναλιών (σε ένα), > 3 εισόδους μικροφώνου XLR, 

> +48V Phantom Power για πυκνωτικά μικρόφωνα, > Φίλτρο low-frequency cut (με DIP switches), > 
Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος balanced XLR για σύνδεση με άλλη συσκευή, > 1 έξοδος 
Phone/Aux, > Λειτουργεί και με μπαταρίες.  

€  107ProMIX

(4 Channel Personal Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός Μίκτης 4 καναλιών, > 2 στερεοφωνικές εισόδους line RCA 

Unbalanced (είσοδος 1, 2), > 1 στερεοφωνική είσοδο line RCA Unbalanced, ή 1 είσοδο 1/4-inch jack 
(είσοδος 3), > 1 είσοδο 1/4-inch jack (είσοδος 4), > Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος στε-
ρεοφωνική line RCA Unbalanced για σύνδεση με άλλη συσκευή, > 1 έξοδος ακουστικών, > Περιλαμ-
βάνει τροφοδοτικό AC adapter.  

€  72MacroMIX

(3 Channel Personal Stereo Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός Μίκτης 3 καναλιών, > 3 στερεοφωνικές εισόδους line 1/4-

inch jack Unbalanced (είσοδος 1, 2, 3), > Έλεγχος στάθμης κάθε εισόδου, > 1 έξοδος στερεοφωνική 
line 1/4-inch jack Unbalanced για σύνδεση με άλλη συσκευή, > Έλεγχος στάθμης εξόδου, > 1 έξοδος 
ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό AC adapter.  

€  91PowerMIX III
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(4 Channel Passive Splitter/Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Πλήρως παθητικό Splitter/Mixer 4 καναλιών (δε χρειάζεται τροφοδοσία), > 

4 μονοφωνικές / στερεοφωνικές εισόδους line 1/4-inch TRS, > Η λειτουργία Stereo ή mono, καθορί-
ζεται αυτόματα από τον τύπο 1/4-inch και την καλωδίωση που χρησιμοποιείτε, > Ξεχωριστή ρύθμιση 
στάθμης για κάθε κανάλι, > Πάνω από 90dB εξασθένιση (Attenuation), > Πολλές δυνατότητες ρυθμί-
σεων λειτουργίας: Μίξη 4 εισόδων σε 1 έξοδο, Δρομολόγηση 1 εισόδου σε 4 εξόδους, > Δεν προσθέ-
τει θόρυβο ή παραμόρφωση (λόγω της παθητικής σχεδίασης). 

€  65SPLITMix4

Ο SLA-1 είναι ένας αρκετά μικρός αλλά αρκετά δυνατός ενισχυτής, 
σχεδιασμένος για χρήση studio ή ακόμα και εφαρμογές live. 
Εχει κατασκευαστεί με γνώμονα να παρέχει καθαρή ισχύ και εξαιρετικό ήχο, με πάρα πολύ χαμηλά 

επίπεδα θορύβου και παραμόρφωσης .
Η ισχύς του ανέρχεται στα 100 watts rms ανά κανάλι στα 8 ohms (130 watts rms ανά κανάλι στα 

4ohms), με απόκριση συχνοτήτων από 10 Hz μέχρι 40 kHz. 
O SLA-1 είναι ιδανικός για επαγγελματικά, project και home studios. Ικανός να παρέχει 260 watts σε 

mono στα 8 ohm, ο SLA-1 μπορεί εύκολα να βγει από το στούντιο και να καλύψει τις ανάγκες σας σε 
live περιβάλλον .

€  390SLA-1

Οι ART HVA Series 1 είναι ενισχυτές εγκατάστασης κατηγορίας D. Είναι 
κατάλληλοι και για τις δύο γραμμές 70 / 100V (επιλέξιμες μέσω dip-switches). Κάθε κανάλι έχει το δικό 
του έλεγχο στάθμης και ενδείξεις LED (σήμα, κλιπ και προστασία). Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου 

γίνονται μέσω συνδέσμων Euroblock. Οι ενισχυτές έχουν μέγεθος 1U, 19 ιντσών και είναι κατάλληλοι 
για πολλούς τύπους εγκαταστάσεων, εκμεταλλευόμενοι τον πολυκαναλικό σχεδιασμό τους.
Βασικά χαρακτηριστικά: • Υψηλή ισχύς εναλλαγής ρεύματος που επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος 

με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή παραμόρφωση. • Προστασία: Βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία. • 
Ενσωματωμένο limiter. • Είσοδος και έξοδος Euroblock. • Εμπρόσθια χειριστήρια στάθμης για εύκολη 

πρόσβαση. • Ένδειξη σήματος, προστασίας κλιπ και LED ισχύος για παρακολούθηση της απόδοσης. • 
Απενεργοποιήστε τις εξόδους ενισχυτή από απόσταση. • Απομανρυσμένη ένδειξη κατάστασης αποτυ-
χίας. • Ενισχυτής εγκατάστασης 2-καναλιών. • Λειτουργία γραμμής 70 / 100V. • Ισχύς εξόδου (70 
/ 100V): 2X150W / 4X300W • Rack 1U μεγέθους 19 ιντσών. • Ενισχυτής κατηγορίας-D.     

€  659HVA 1CE

Mic Splitter/Combiner 
Χρησιμοποιήστε το SPLITCom Proνα χωρίσετε ή να συνδυάσετε μικροφωνικά σήματα balanced, 

χαμηλής αντίστασης. 
Ως Splitter: Το SPLITCom Pro παρέχει μια απευθείας έξοδο και μια «αθόρυβη» έξοδο ενός μικρο-

φώνου. Είναι απαραίτητο για εφαρμογές όπου πρέπει να δρομολογήσουμε την απευθείας έξοδο 
στην main ή στην FOH κονσόλα, και την δεύτερη ‘καθαρή» έξοδο στο σύστημα monitor ή σε μονά-
δα εγγραφής. Η MAIN MIC έξοδος παρέχει τροφοδοσία phantom power από την κεντρική κονσόλα 
στην MAIN MIC είσοδο για χρήση πυκνωτικών μικροφώνων. Το Phantom power δεν «περνάει» στην 
ISOLATED MIC έξοδο. 
Ως COMBINER: Το SPLITCom Pro παρέχει μία έξοδο από δύο εισόδους μικροφώνων . Ο επιλογέας 

PHASE (φάσης) μπορεί να αναστρέψει την φάση στην ISOLATED MIC είσοδο. Απαραίτητο για εφαρ-
μογές όπως εγγραφή με δύο μικρόφωνα σε κρουστά, χορωδίες και ενισχυτές οργάνων. Τροφοδοσία 
Phantom power παρέχεται μέσω κάθε εξόδου στην αντίστοιχή είσοδο, (MAIN προς MAIN, ISOLATED 
προς ISOLATED), παρόλα αυτά το phantom power δεν επιδρά στο MAIN και στο ISOLATED κύκλωμα 
σήματος αφήνοντας να περνούν μόνο πεντακάθαρο ήχο.

€  50SPLITCOM PRO

Ενισχυτές
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Ενισχυτές Ακουστικών

(6 Ch. Pro Headphone Amp)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Επαγγελματικός στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 6 στερε-

οφωνικά κανάλια εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο εμπρός και στο πίσω μέρος, > Οι έξοδοι στο 
εμπρός και στο πίσω μέρος λειτουργούν ταυτόχρονα (μέχρι 12 ακουστικά), > 6 στερεοφω-
νικές εισόδους AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο πίσω μέρος (μία για κάθε κανάλι εξόδου), 
> 2 μονοφωνικές εισόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced, > 2 μονοφωνικές «Thru» 

εξόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced (μεταφέρουν το σήμα των εισόδων, για σύνδεση με άλλο 
HeadAmp6 Pro), > Κάθε κανάλι εξόδου διαθέτει: EQ 2 περιοχών (Bass, Treble), Έλεγχο στάθμης, 
Δυνατότητα λειτουργίας: 1) Stereo, 2) Mono Left, 3) Mono Right, 4) Mono Both (Left & Right), Κουμπί 
BALANCE (για Pan μεταξύ LEFT / RIGHT του κυρίου σήματος, ή για μίξη του κυρίου σήματος με το 
σήμα της κάθε εισόδου AUXILIARY), Φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > Απόκριση συχνότητας: 20 
Hz - 50 KHz +0, -2dB, > Έλεγχος γενικής στάθμης εξόδου με φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > 
Διαστάσεις: 1U Rack (44.5 X 482 X 190mm). 

€  244HeadAmp6 Pro

(6 Ch. Headphone Amp)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 6 στερεοφωνικά κανάλια 

εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο εμπρός και 12 στο πίσω μέρος, > Οι έξοδοι στο εμπρός και 
στο πίσω μέρος λειτουργούν ταυτόχρονα (μέχρι 18 ακουστικά), > 6 στερεοφωνικές εισόδους 
AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο εμπρός μέρος (μία για κάθε κανάλι εξόδου), > 2 μονο-
φωνικές εισόδους line XLR και 1/4-inch TRS balanced, > 2 μονοφωνικές «Thru» εξόδους line 

XLR και 1/4-inch TRS balanced (μεταφέρουν το σήμα των εισόδων, για σύνδεση με άλλο HeadAmp6), 
> Κάθε κανάλι εξόδου διαθέτει: Έλεγχο στάθμης, Δυνατότητα λειτουργίας: 1) Stereo, 2) Mono Left, 
3) Mono Right, 4) Mono Both (Left & Right), Κουμπί BALANCE (για Pan μεταξύ LEFT / RIGHT του 
κυρίου σήματος, ή για μίξη του κυρίου σήματος με το σήμα της κάθε εισόδου AUXILIARY), Φωτεινή 
ένδειξη στάθμης (4 LED), > Έλεγχος γενικής στάθμης εξόδου με φωτεινή ένδειξη στάθμης (8 LED), > 
Διαστάσεις: 1U Rack.  

€  206HeadAmp6 

(4 Channel Headphone Amplifier with Talkback)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Επαγγελματικός στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 1 είσοδος 
μικροφώνου ενδοεπικοινωνίας (Talkback) XLR, με phantom power, > 4 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 
1/4-inch TRS jacks, στο πίσω μέρος, > 1 στερεοφωνικό κανάλι εξόδου 1/4-inch TRS jacks, στο πίσω 
μέρος για ΑΚΡΟΑΣΗ, > 4 στερεοφωνικές εισόδους AUXILIARY, 1/4-inch TRS jacks στο πίσω μέρος 
(μία για κάθε κανάλι εξόδου), > Έλεγχος του μικροφώνου ενδοεπικοινωνίας με ποδοδιακόπτη και δυ-
νατότητα δρομολόγησης σε κάθε έξοδο, > Δυνατότητα ακρόασης οποιασδήποτε εισόδου AUXILIARY, 
> 2 μονοφωνικές εισόδους line 1/4-inch TRS balanced, > Έλεγχος στάθμης κάθε εξόδου, > Απόκριση 
συχνότητας: 10Hz to 40KHz +/- 1dB, > Διαστάσεις: 44.5mm X 150mm X 165mm.

€  129HeadAMP 4 Pro 

Οι ART HVA Series 4 είναι ενισχυτές εγκατάστασης κατηγορίας D. Είναι 
κατάλληλοι και για τις δύο γραμμές 70 / 100V (επιλέξιμες μέσω dip-switches). Κάθε κανάλι έχει το δικό 
του έλεγχο στάθμης και ενδείξεις LED (σήμα, κλιπ και προστασία). Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου 

γίνονται μέσω συνδέσμων Euroblock. Οι ενισχυτές έχουν μέγεθος 1U, 19 ιντσών και είναι κατάλληλοι 
για πολλούς τύπους εγκαταστάσεων, εκμεταλλευόμενοι τον πολυκαναλικό σχεδιασμό τους.
Βασικά χαρακτηριστικά: • Υψηλή ισχύς εναλλαγής ρεύματος που επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος 

με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή παραμόρφωση. • Προστασία: Βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία. • 
Ενσωματωμένο limiter. • Είσοδος και έξοδος Euroblock. • Εμπρόσθια χειριστήρια στάθμης για εύκολη 

πρόσβαση. • Ένδειξη σήματος, προστασίας κλιπ και LED ισχύος για παρακολούθηση της απόδοσης. • 
Απενεργοποιήστε τις εξόδους ενισχυτή από απόσταση. • Απομανρυσμένη ένδειξη κατάστασης αποτυ-
χίας. • Ενισχυτής εγκατάστασης 4-καναλιών. • Λειτουργία γραμμής 70 / 100V. • Ισχύς εξόδου (70 
/ 100V): 2X150W / 4X300W • Rack 1U μεγέθους 19 ιντσών. • Ενισχυτής κατηγορίας-D.     

€  1.349HVA 4CE
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Προενισχυτές Μικροφώνων

(8 Channel Mic Preamp with ADAT)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 8 υψηλής ποιότητας προενισχυτές μικροφώνων με λυχνίες (Class-

A), > 8 είσοδοι Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για 
έλεγχο pad, phase και low frequency roll-off, > Έλεγχος στάθμης εισόδου και εξόδου σε κάθε 
κανάλι, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά ανά 4 είσοδους μικροφώνων), > 2 επιπλέον 
εισόδους ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέρος, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης (Led) 

σε κάθε κανάλι, > 8 αναλογικές εξόδους balanced 1/4-inch TRS, > 8 ψηφιακές εισόδους / εξόδους 
ADAT (24-bit, 44.1 ή 48 kHz), > Σύνδεση Wordclock IN / THRU (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγ-
χρονισμό πολλών TubeOpto 8), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε 
στούντιο ή DAW με σύνδεση ADAT.  

€  646TubeOpto 8 

(8 Output Stereo Headphone Amp)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 4 στερεοφωνικά κανάλια εξόδου 

1/4-inch και 1/8-inch jacks, στο πίσω μέρος, > 1 στερεοφωνική είσοδος line 1/4-inch και 1/8-inch 
jacks, > Έλεγχος στάθμης κάθε εξόδου, > Φωτεινή ένδειξη Power «On» LED, > Απόκριση συχνότη-
τας: 20 - 20 kHz, > Διαστάσεις: 47mm X 117mm X 104mm.

€  72HeadAMP 4

(Headphone Tap)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Παθητική συσκευή σύνδεσης ακουστικών σε οποιαδήποτε έξοδο line / 

ενισχυτή, > Διακόπτης επιλογής εισόδου Stereo / Mono, > Διπλή έξοδος Stereo / Mono 1/4-inch jacks, 
στο εμπρός μέρος, > 1 είσοδος line Stereo / Mono 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > Έλεγχος στάθμης 
εξόδου, > Διαστάσεις: 95mm X 74mm X 40mm. 

€  66HeadTAP

(Personal Headphone Monitor Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός μίκτης ακουστικών, > 1 είσοδος μικροφώνου XLR στο πίσω 

μέρος (για πυκνωτικά μικρόφωνα, απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία phantom power), > 1 έξοδος 
Mic Thru στο πίσω μέρος, για αποστολή σε κονσόλα μίξης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία 
phantom power από την κονσόλα), > 1 είσοδος line Stereo 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > Διπλή 
έξοδος ακουστικών Stereo 1/4-inch jacks, στο εμπρός μέρος, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης εισόδου 
μικροφώνου και line, > Λειτουργεί με τροφοδοτικό 12V DC (περιλαμβάνεται) ή μία 9V μπαταρία, > 
Διαστάσεις: 112mm X 72mm X 40mm.  

€  73MyMONITOR

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός μίκτης ακουστικών, > 1 είσο-
δος μικροφώνου XLR στο εμπρός μέρος (για πυκνωτικά μικρόφωνα, απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία 
phantom power), > 1 έξοδος Mic Thru στο πίσω μέρος, για αποστολή σε κονσόλα μίξης (μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία phantom power από την κονσόλα), > 1 είσοδος line Stereo 1/4-inch 
jack στο πίσω μέρος, > 1 είσοδος Instrument/Line Mono 1/4-inch jack στο πίσω μέρος, > 1 έξοδος 
Instrument/Line Thru στο πίσω μέρος, > Διακόπτη On/Off Mute για το μικρόφωνο, > Διπλή έξοδος 
ακουστικών Stereo 1/4-inch και 1/8-inch jacks, στο εμπρός μέρος, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης 
εισόδου μικροφώνου / line / Instrument/Line, > Λειτουργεί με τροφοδοτικό 12V DC (περιλαμβάνεται) 

ή μία 9V μπαταρία, > Διαστάσεις: 47mm X 117mm X 104mm.  

€  100MyMONITORII
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(2 Channel Mic Pre w/ A/D Conversion)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνίες (Class-

A), > Υψηλής ποιότητας A/D Conversion, > 2 είσοδοι Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > 
Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμογή στο κάθε μικρόφωνο (150 ohms μέχρι 2400 
ohms), > Δυνατότητα επιλογής Plate Voltage, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για 
κάθε είσοδο μικροφώνου), > 1 επιπλέον είσόδος ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέ-

ρος, > Μεγάλα VU Meters, > 2 αναλογικές εξόδους balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Υποστη-
ρίζει λειτουργία Mid/Side, > Επιλογή εξόδου +4dbm/-10dbv, > Λειτουργία : Stereo/Dual, > Επιλογή 
sample rate (44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K), > 1 ψηφιακή είσοδο / έξόδο ADAT, > Ψηφιακή 
έξοδος AES/EBU και S/PDIF, > Σύνδεση Wordclock IN / THRU, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης ανα-
λογικής και ψηφιακής εξόδου, > High Pass Filter, > Dynamic range: >110dB («A» weighted), > THD: 
<0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 15Hz - 48 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 2U 
(19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.   

€  534Digital MPA-II

(2 Channel Mic Preamp)
Γενικά Χαρακτηριστικά:  > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνίες (Class-

A), > 2 είσοδοι Mic/Line με σύνδεση balanced XLR, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για 
έλεγχο pad, phase και low frequency roll-off, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμο-
γή στο κάθε μικρόφωνο (150 ohms μέχρι 2400 ohms), > Δυνατότητα επιλογής Plate Voltage, 
> +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για κάθε είσοδο μικροφώνου), > 1 επιπλέον είσόδος 
ειδικά για ηλεκτρικά όργανα στο εμπρός μέρος, > Μεγάλα VU Meters, > 2 αναλογικές εξόδους 

balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Υποστηρίζει λειτουργία Mid/Side, > Επιλογή εξόδου +4dbm/-10dbv, 
> Λειτουργία : Stereo/Dual, > Ξεχωριστός έλεγχος στάθμης αναλογικής και ψηφιακής εξόδου, > High 
Pass Filter, > Dynamic range: >110dB («A» weighted), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συ-
χνότητας : 15Hz - 48 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 2U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση 
σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.   

€  356Pro MPA-II

(Tube Preamplifier System)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνίες, > Προσθέτει ζεστασιά 

και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > 2 είσοδοι Mic/Line/Instrument 
με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS (και στο εμπρός μέρος), > 2 έξοδοι Line με 
σύνδεση balanced XLR και unbalanced 1/4-inch TS, > Το κάθε κανάλι διαθέτει διακόπτες για 
έλεγχο pad, phase, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου για προσαρμογή στο κάθε είδος μικρο-

φώνου (condenser, ribbon, dynamic), > Τεχνολογία V3™ (Variable Valve Voicing Presets), για άμεση 
επιλογή ήχου από μεγάλο αριθμό έτοιμων ρυθμίσεων για κιθάρα (electric and acoustic), keyboards, 
bass, ντράμς, φωνή και άλλα, > +48 Volt phantom power (ξεχωριστά για κάθε είσοδο μικροφώνου), 
> Τεχνολογία OPL™ (Output Protection Limiter), για έλεγχο ακριβείας και προστασία από μεγάλες 
κορυφές στο σήμα εξόδου, > Φωτεινή ένδειξη στάθμης εισόδου (Led) και αναλογικό VU Meter εξόδου 
σε κάθε κανάλι, > Αυτόματη αλλαγή μεταξύ προενισχυτή μικροφώνου και οργάνου, > Ρύθμιση στάθ-
μης εισόδου (gain) και εξόδου σε κάθε κανάλι, > Εξαιρετικά μεγάλο Dynamic range: >120dB («A» 
weighted), > Απόκριση συχνότητας : 5Hz - 50 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack 
mount), > Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης. 

€  257TPS II

(The Original)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής μικροφώνων με λυχνία, > 1 είσοδος Mic/

Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-
inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου / εξόδου, > +48 Volt phantom power,  > Διακόπτης Phase 
Reversal, > Δυνατότητα χρήσης ως Tube DI, > Dynamic range: >100dB  (20Hz - 20kHz), > THD: 
<0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 10Hz - 20 kHz (+0, -1dB), > Μικρό μέγεθος, > Στιβα-
ρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία 9 VAC @ 700ma, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε 
ηχογράφηση.   

€  Tube MP
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(Studio V3)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Προσθέτει ζεστασιά και 

υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument), > Τεχνολογία V3™ (Variable Valve Voicing 
Presets), για άμεση επιλογή ήχου από μεγάλο αριθμό έτοιμων ρυθμίσεων για κιθάρα (electric and 
acoustic), keyboards, bass, ντράμς, φωνή και άλλα, > Τεχνολογία OPL™ (Output Protection Limiter), 
για έλεγχο ακριβείας και προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα εξόδου, > 1 είσοδος Mic/Line με 
σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, 
> Έλεγχος στάθμης εισόδου / εξόδου, > +48 Volt phantom power,  > Διακόπτης Phase Reversal, > 
Αναλογικό VU Meter, > Δυνατότητα χρήσης ως Tube DI, > Dynamic range: >100dB  (20Hz - 20kHz), 
> THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 5Hz to 50kHz (+0 to -1dB), > Μικρό μέγεθος, > 
Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία 110-125 VAC, 16W, > Ιδανική φορητή λύση για οποια-
δήποτε ηχογράφηση.  

€  129Tube MP (Studio V3)

(Project Series)
> Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Προσθέτει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή 

ήχου (Mic/Line/Instrument),  > Fast FET Limiter, για προστασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα, > 1 
είσοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced 
XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου (gain) / εξόδου, > +48 Volt phantom power,  > 
Διακόπτης Phase Reversal, > Διακόπτης επιλογής αντίστασης, > Input Gain Pad (20dB), > High Cut 
Filter, > LED VU Meter, > Dynamic range: >100dB  (20Hz - 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > 
Απόκριση συχνότητας : 10Hz to 40kHz, +/-1 dB (typical), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική 
κατασκευή (αλουμίνιο), > Τροφοδοσία 10VAC @ 700mA, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε 
ηχογράφηση.   

€  141Tube MP (Project Series)

(Project Series USB)
> Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > Προσθέ-

τει ζεστασιά και υφή σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (Mic/Line/Instrument),  > Fast FET Limiter, για προ-
στασία από μεγάλες κορυφές στο σήμα, > 1 είσοδος Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch 
TRS, > 1 έξοδος Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου (gain) 
/ εξόδου, > +48 Volt phantom power,  > Διακόπτης Phase Reversal, > Διακόπτης επιλογής αντίστα-
σης, > Input Gain Pad (20dB), > High Cut Filter, > LED VU Meter, > Dynamic range: >100dB  (20Hz 
- 20kHz), > THD: <0.005% (typical), > Απόκριση συχνότητας : 10Hz to 40kHz, +/-1 dB (typical), 
> Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (αλουμίνιο), > Τροφοδοσία 10VAC @ 700mA, > 
Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφηση.

€  149Tube MP (Project Series USB)

(Project Series)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Υψηλής ποιότητας προενισχυτής 2 καναλιών, > Σύνδεση με υπολογιστή 

μέσω θύρας USB, > 2 είσοδοι Mic/Line με σύνδεση balanced XLR και 1/4-inch TRS (Combi), > 2 έξο-
δοι Line (Monitor) με σύνδεση balanced 1/4-inch TRS, > Έξοδος ακουστικών (1/8-inch), > Ξεχωρι-
στός έλεγχος στάθμης εισόδων (gain), > +48 Volt phantom power,  > Φωτεινές ενδείξεις LED (signal 
present και clip), > Μικρό μέγεθος, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία από USB, External 
Supply, ή 9 Volt μπαταρία, > Δεν χρειάζεται οδηγούς εγκατάστασης, > Περιλαμβάνει καλώδιο USB, το 
πρόγραμμα ήχου Audacity, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε ηχογράφηση.

€  99USB Dual Pre
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DI Boxes

Το dADB, το διπλό ενεργό direct box της ART ενεργεί ως δύο αυτό-
νομα, υψηλής ποιότητας ενεργά interfaces για σύνδεση οργάνων, line, ή speaker level σήματα σε 
balanced εισόδους. Οι υψηλής αντίστασης είσοδοι ¼-inch μετατρέπονται από ενεργά ηλεκτρονικά 
εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, σε balanced, χαμηλής αντίστασης, εξόδους. 
Το dADB παρέχει εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων ακόμα και σε εισόδους μεγάλων εντάσεων , καθι-

στώντας το την ιδανική λύση DI. Το Attenuation εισόδων σε κάθε κανάλι, επιτρέπει μεγάλη γκάμα από 
σήματα πηγών . Ανεξάρτητα thru jacks επιτρέπουν την δημιουργία αλυσίδων σήματος (signal chains). 
Λειτουργίες γείωσης σε κάθε κανάλι επιτρέπουν την πλήρη αποθορυβοποίηση σημάτων εισόδων και 
εξόδων, για όπου χρειαστεί, αποφεύγοντας ανεπιθύμητους θορύβους. 
Φιλτρα low pass Bessel εξουδετερώνουν τυχόν παρεμβολές στις υψηλές συχνότητες . Λειτουργώντας 

εκτός του ηχητικού φάσματος, τα πολύπλοκα και αποτελεσματικά κυκλώματα φίλτρων, έχουν σαν 
σκοπό να εξαλείψουν τυχόν ραδιοφωνικές παρεμβολές, πριν προλάβει να βγει ο ήχος στα ηχεία. 
Ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά θορύβους από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθιστώντας το dADB 

την ιδανική DI λύση για laptops, computer workstations και άλλα περιφερειακά, όταν χρησιμοποιού-
νται σε stereo PA εφαρμογές. Το ενεργό κύκλωμα του dADB τροφοδοτείται από phantom power ή από 
μια εσωτερική μπαταρία 9V, παρέχοντας πάνω από 100 ώρες λειτουργίας με αλκαλικές μπαταρίες, όταν 
η εξωτερική τροφοδοσία δεν είναι διαθέσιμη. 
Το μαύρο μεταλλικό σασί και η σχεδίαση του υπόσχεται μακρόχρονη και αξιόπιστη χρήση σε Live 

Sound, εγκαταστάσεις, DJ, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή PA.

€  72DADB

Το νέο dPDB™, παθητικό Direct Box, συνδυάζει δύο υψηλής ποιότη-
τας direct boxes σε μια αρκετά βολική συσκευή. Είναι ένα DI, σκληρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για 
σύνδεση των εξόδων των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων (η άλλων πηγών) σε balanced εισόδους 
από κονσόλες ή σε άλλες συσκευές με balanced εισόδους. Επίσης επιτρέπει σύνδεση μουσικών πηγών 
σε ενισχυτή οργάνων και ταυτόχρονα σύνδεση με κονσόλα. 
Το dPDB™ διαθέτει Attenuation εισόδου (0 dB, -20dB, -40dB), μια 50k ohm Instrument είσοδο ,ένα 

50k ohm Parallel Link jack, ένα 600 ohm XLR Jack εξόδου, και επιλογέα Ground Lift. Το dPDB βελτιώ-
νει την ποιότητα σύνδεσης του κάθε οργάνου που συνδέουμε, καθιστώντας το ένα εργαλείο που κάθε 
στούντιο θα πρέπει να έχει. Η μεταλλική συμπαγής κατασκευή του αλλά και η προσεκτική σχεδίαση 
του, υπόσχεται αρκετά χρόνια εξαιρετικής και αξιόπιστης απόδοσης.

€  61dPDB

To Dual RDB είναι η ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή όπου ένα στέρεο 
ή δύο line level σήματα από recording interfaces, computers, κονσόλες, iPods, οικιακές συκευές ήχου 
ή ακόμα και video machines χρειάζεται να συνδεθούν σε XLR microphone ή ¼-inch instrument level 
εισόδους. Η μονάδα έχει δύο υψηλής ποιότητας isolation transformers οι οποίοι αποτρέπουν ή εξαλεί-
φουν θορύβους από γειώσεις όταν συνδέουμε πολλές συσκευές μαζί. 
Το Dual RDB μπορεί να δεχθεί 1/4» TRS και XLR line level εισόδους και να βγάλει εξόδους σε mic 

ή instrument στάθμες. Ο μεταβλητής αξίας έλεγχος στάθμης του Dual RDB επιτρέπει να ορίσουμε 
την ένταση από το μηχάνημα και όχι απαραίτητα από το studio, AV room, audio closet ή κάποιο 
installation rack. Η απόκριση συχνοτήτων κυμαίνεται από 20Hz σε 20kHz και βεβαιώνει οτι το Dual 
RDB θα λειτουργεί με διαύγεια και πιστότητα σε οποιαδήποτε πηγή ήχου.

€  81Dual RDB
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Active Direct Box Δύο καναλιών 
Το DUALXDirect παρέχει δύο ανεξάρτητες εισόδους υψηλής ποιότητας οι οποίες επιτρέπουν την σύν-

δεση οργάνων , line ή ακόμα και μια έξοδος από κονσόλα ή οποιαδήποτε άλλα σήματα τα οποία είναι 
balanced. Οι είσοδοι διαθέτουν combo βύσμα πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε καρ-
φί 1/4” ή XLR . Τα επίπεδου θορύβου στην έξοδο είναι ιδιαίτερα χαμηλά και η απόκριση συχνοτήτων 
είναι γραμμική με μεγάλο εύρος καθιστόντας το DUALXDirect ικανό να ανταπεξέλθει ακόμα και στις και 
στις πιο απαιτητικές εφαρμογές

€  46DUALZDirect

Επαγγελματικό Παθητικό Direct Box Το Zdirect είναι ένα υψηλής 
ποιότητας παθητικό interface το οποίο σας επιτρέπει να συνδέσετε μουσικό όργανο, line, ή speaker 
level σήματα σε ένα μίκτη ή άλλη συσκευή με balanced είσοδο μέσω ενός υψηλής απόδοσης isolation 
transformer ήχου. Η υψηλής αντίστασης single-ended 1/4» είσοδος μετατρέπεται από τον transformer 
σε ένα χαμηλής αντίστασης isolated balanced πηγή σήματος. Ο transformer ήχου του Zdirect έχει 
εξαιρετικά γραμμική απόκριση συχνοτήτων και μπορεί να χειριστεί υψηλών στάθμεων σήματα δια-
τηρώντας μια χαμηλής αντίστασης isolated balanced έξοδο. Αυτό δίνει στο Zdirect πολύ καθαρό και 
ουδέτερο ήχο σε πολύωρη λειτουργεία σε δύσκολο περιβάλον με υψηλούς θορύβους και εντάσεις. 
Ο Attenuator εισόδου εναλλάσεται επιτρέποντας στο Zdirect να χειριστεί μεγάλη γκάμα σημάτων 

να συνδεθούν στην αλυσίδα μας. Ο επιλογέας Ground Lift σας επιτρέπει να διαχωρίσετε πλήρως τις 
γειώσεις των σημάτων εισόδου και εξόδου , όποτε χρειαστεί, απομονόντας δύο συστήματα ελαχιστο-
ποιόντας hum και ground-loop θορύβους.

€  40ZDirect

Tο παθητικό Direct Box PDB™ είναι ένα στιβαρό και ανθεκτικό DI, για 
σύνδεση των εξόδων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων (ή άλλων πηγών) προς balanced εισόδους, 
από κονσόλες και άλλες συσκευές με balanced εισόδους. 
Το PDB™ επιτρέπει επίσης την σύνδεση μουσικών πηγών προς ενισχυτή οργάνων, καθώς ταυτόχρονα 

μπορεί να συνδεθεί και με κονσόλα. 
Εφαρμογές PDB : 
Σήματα ηλεκτρικής κιθάρας ή μπάσου – Το υψηλής αντίστασης σήμα από μια κιθάρα ή μπάσου μετα-

φράζεται από το PDB™ σε χαμηλής αντίστασης balanced σήμα, όπου χρειάζονται οι κονσόλες. 
Σήματα πλήκτρων και line – Το PDB™ αυτόματα ισορροπεί και ταιριάζει τις line level εξόδους των μο-

ντέρνων πλήκτρων. Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλά πλήκτρα στο σετ σας και είναι όλα συνδεδεμένα σε 
ένα ενισχυτή οργάνων, το PDB™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αντικαταστήσει τα direct boxes που 
θα χρειαζόσασταν. Απλά στείλτε την έξοδο του ενισχυτή οργάνων προς το PDB™ και στην συνέχεια 
στην κονσόλα (αντί για ξεχωριστό DI box για κάθε πλήκτρο). 
Σήματα εξόδου DJ κονσόλας – Οι DJ μίκτες συχνά διαθέτουν μόνο unbalanced σήματα -10dB . Το 

PDB™ μετατρέπει το σήμα αυτό σε balanced line level πριν φτάσει στην κονσόλα, καθώς παρέχει μια 
σωστή μέθοδο για πολύμετρη καλωδίωση και σύνδεση. 
Σήματα στάθμης ηχείων – Η δυνατότητα του PDB να μπορεί να δεχθεί εισόδους σήματα στάθμης 

ηχείων, από την έξοδο ενισχυτή, επιτρέποντας post-amplifier, post eq και τροφοδότηση εφέ, κατευ-
θείαν από την κονσόλα. Με αυτό τον τρόπο, ένα εφέ ή ήχος ενισχυτή μπορεί να αποσταλεί απευθείας 
στη μίξη.

€  47PDB
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Isolators

Το αποκαλούμενο «Hum» σε συστήματα ήχου συνήθως οφείλονται σε 
loop effects που συμπεριφέρονται σαν κεραίες . Αυτά τα loops μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν 
αρμονικές στα 60 Hz (και πάνω) που μεταδίδεται μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. 
Τα loops αυτά συνδέονται μέσω των γειώσεων ,κοινώς γνωστά ως «ground loops». Ο ασφαλέστερος 

τρόπος να μηδενίσουμε τέτοιους ανεπιθύμητους θορύβους είναι με το CleanBOX II. 
Κάποια παραδείγματα Ground Loops: 
Η γείωση της τροφοδοσίας ενός synthesizer, συνδεδεμένη με την γείωση σήματος του synth, στην 

γείωση της κονσόλας , και έπειτα στην γείωση τροφοδοσίας της κονσόλας. 
Η γείωση σήματος μιας μονάδας εφέ (reverb, delay)σε μια κονσόλα, και οι συνδεδεμένες γειώσεις 

ρεύματος της κονσόλας και της μονάδας. 
Το CleanBOX II αφαιρεί εύκολα τα ground loops χωρίς καμία απώλεια σήματος.

€  63CleanBox II

Το CLEANBoxPro παρέχει μετατροπή δύο καναλιών unbalanced σε 
balanced και το αντίστροφο σε μια μικρή και φορητή μονάδα. Οι γραμμές Balanced προσφέρουν προ-
στασία από εξωτερικούς θορύβους όπως hum. 
Το CLEANBoxPro είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για εφαρμογές σε χώρους όπως home ή professional 

studios ηχογραφήσεων, live ήχο, PA, μόνιμες εγκαταστάσεις, DJ, AV, HiFi, podcasting και broadcasting.  
Το CLEANBoxPro μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές όπως: μίκτες, επεξεργαστές ήχου, laptop 

computers, κάρτες ήχου , CD/DVD players, video gaming κονσόλες, MP3 player/recorders, αυτοενι-
σχυόμενα ηχεία και digital audio workstations.

€  68CleanBox Pro

Dual Transformer/Isolator

Το DTI (Dual Transformer/Isolater) είναι ένα υψηλής ποιότητας παθητικό audio interface το οποίο 
διαθέτει ένα ζεύγος υψηλής απόδοσης μετασχηματιστών ωστε να διαχωρίζει εντελώς τις γειώσεις των 
σημάτων εισόδων και εξόδων , εξαλείφοντας ανεπιθύμητους θορύβους όπως hum και ground-loop . 
Οι μετασχηματιστές ήχου του DTI έχουν εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων και μπορούν να χειριστούν 
μεγάλης έντασης σήματα διατηρώντας στο ακέραιο την balanced έξοδο. Αυτό δίνει στο DTI πολύ 
καθαρό και ουδέτερο ήχο σε πληθώρα σήματα πηγών.

€  63DTI

Το T8™ (Transformer Eight) είναι ένα υψηλής ποιότητας εντελώς πα-
θητικό interface ήχου το οποίο χρησιμοποιεί 8 μετασχηματιστές να διαχωρίζουν εισόδου και εξόδου 
σήματα γείωσης, ελαχιστοποιόντας θορύβους hum και ground-loop . Οι μετασχηματιστές ήχου του 
T8 έχουν εξαιρετική απόκριση συχνοτήτων και διαχειρίζονται άνετα μεγάλες στάθμες σήματος διατη-
ρώντας καθαρή έξοδο . Αυτό δίνει στο T8 μεγάλη διαύγεια στον ήχο σε ποικίλα μορφής σήματα. 
Οι μορφές συνδέσεων που διαθέτει το T8 το θέτουν πέραν του συναγωνισμού των καθώς είναι 

εξοπλισμένο με balanced XLR, 1/4» phone, και RCA type phono συνδέσεις σε κάθε είσοδο και έξοδο 
ταυτόχρονα 

€  199T8™ (Transformer Eight)
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Λύσεις Τροφοδοσίας

Power Distribution System
Το PB 4x4 είναι σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία μέχρι και σε 8 ηλεκτρικές συσκευές από 
τυχόν αυξομειώσεις, πτώσεις τάσης ρεύματος ή άλλες τυχόν περιπτώσεις που μπορούν να προκαλέ-
σουν βλάβη στον εξοπλισμό σας. Το PB 4x4 διαθέτει επιλογέα power on/off με ένδειξη φωτός στο 
μπροστινό μέρος. Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί συνολική δύναμη ισχύος 1800 watts και διαθέτει 
RFI και EMI filtering. Το στιβαρό μεταλλικό σασί είναι μόλις 1U και είναι ιδανικό για ποικίλες εγκα-
ταστάσεις και εφαρμογές όπως Live Sound Systems/PA, εκκλησίες, Club και μουσικές σκηνές , DJ 
Sound Systems, Home και Project συστήματα ηχογράφησης καθώς και συστήματα Monitor.

€  96PB4x4

PB4x4 PRO Power Distribution System Η σειρά PRO κατασκευάζεται με 
γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύ-
ματος για τις συσκευές μας . Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρισης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES 
παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργεία του εξοπλισμού 
σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η τροφοδοσία ρεύματος . Ολα τα μοντέ-
λα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η οποία ονομάζεται APF™ (Advanced 
Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών συχνοτήτων θορύβους σε όλο το 
λειτουργικό εύρος. Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ 

στα with 1800 watts, προστασία από spike , APF με EMI & RFI filtering και φώς στο πίσω μέρος με 
ρυθμιζόμενο βραχίονα ( gooseneck ) . Η στοίχιση των υποδοχών έχει γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να 
μπορούμε να συνδέσουμε διαφόρων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC αντάπτορες.

€  119PB4x4 Pro

PS4x4 PRO 
Power Distribution System 
Η σειρά PRO κατασκευάζεται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και 

αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύματος για τις συσκευές μας . Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρι-
σης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε 
την ομαλή λειτουργεία του εξοπλισμού σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η 
τροφοδοσία ρεύματος. Ολα τα μοντέλα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η 
οποία ονομάζεται APF™ (Advanced Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών 

συχνοτήτων θορύβους σε όλο το λειτουργικό εύρος. Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι 
σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ στα with 1800 watts, προστασία από spike , APF με EMI & RFI filtering 
και φώς στο πίσω μέρος με ρυθμιζόμενο βραχίονα ( gooseneck ) . Η στοίχιση των υποδοχών έχει 
γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε διαφόρων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC 
αντάπτορες.

€  214PS4x4 PRO

Συστημα διανομής ρεύματος με μετρητικά 
Το SP 4x4 διαθέτει μετρητικές ενδείξεις τάσεως εισόδου, τα οποία δίνουν στο χρήστη μια οικέια αί-
σθηση αναλογικού στυλ monitoring των volt μιας πηγής . Το PS 4x4 διαθέτει επίσης μετρητικά των 
αμπέρ δίνοντας πλήρη είκονα κατανάλωσης και συνθήκης ηλεκτρικού ρεύματος .Η διανομή ρεύμα-
τος γίνετε στο πίσω μέρος του μηχανήματος όπου ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην εργονομία των 
οκτώ εξόδων ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε τις συσκευές μας με άνεση και αφάλεια. 
Το SP 4x4 διαθέτει επιλογέα power on/off με ένδειξη φωτός στο μπροστινό μέρος. Η μονάδα μπο-

ρεί να διαχειριστεί συνολική δύναμη ισχύος 1800 watts και διαθέτει RFI και EMI filtering. 
Προτεινόμενες εφαρμογές : Live Sound Systems/PA, μόνιμες εγκαταστάσεις , εκκλησίες, Club ,προ-

βάδικα, DJ Sound Systems, στούντιο ηχογραφήσεων καθώς και σπίτια.

€  149SP4x4
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SP4x4 PRO
Power Distribution System 
Η σειρά PRO κατασκευάζεται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και την σκληρή χρήση καθώς και 

αξιοπιστία σε συνθήκες τάσης ρεύματος για τις συσκευές μας . Οπου χρειάζεται σύστημα διαχείρι-
σης ρεύματος, το 4x4 PRO SERIES παρέχει την προστασία που χρειάζεστε ώστε να διατηρήσετε 
την ομαλή λειτουργεία του εξοπλισμού σας και να απαλείψετε τυχόν βλάβες στις οποίες ευθύνεται η 
τροφοδοσία ρεύματος. Ολα τα μοντέλα PRO SERIES διαθέτουν εσωτερικά μια επιπλέον συσκευή η 
οποία ονομάζεται APF™ (Advanced Power Filtering) η οποία φιλτράρει τυχόν ψηφιακούς ή υψηλών 

συχνοτήτων θορύβους σε όλο το λειτουργικό εύρος. 
Κάθε διαχειριστής ρεύματος PRO SERIES είναι σχεδιασμένο με μέγιστη ισχύ στα with 1800 watts, 

προστασία από spike , APF με EMI & RFI filtering και φώς στο πίσω μέρος με ρυθμιζόμενο βραχίονα ( 
gooseneck ) . Η στοίχιση των υποδοχών έχει γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε 
διαφόρων ειδών και μεγέθους μπρίζες και AC αντάπτορες.

€  175SP4x4 PRO

Το τροφοδοτικό ISO-8U παρέχει ισχύ 9V ή 12V DC για τα πετάλια σας. 
Κάθε έξοδος απομονώνεται για την αφαίρεση βρόχων γείωσης. Μία έξοδος είναι ρυθμιζόμενη από 4-9V 
για προσομοίωση μιας μπαταρίας που πεθαίνει. Κάθε σταθερή έξοδος έχει επιλέξιμη τάση μεταξύ 9V ή 
12V DC. Δύο έξοδοι υψηλής ισχύος μπορούν να παρέχουν 250mA. Όλες οι άλλες έξοδοι μπορούν να 

παρέχουν έως και 100mA. Κάθε έξοδος είναι ατομικά περιορισμένη και προστατεύεται από κύκλωμα. 
Μια ένδειξη κατάστασης εξόδου ανάβει όταν υπάρχει σφάλμα (δηλαδή βραχυκύκλωμα, τρέχουσα 
προστασία ή υπερφόρτωση θερμοκρασίας). Η υποδοχή USB τύπου A μπορεί να παρέχει φόρτιση 
υψηλής ισχύος έως 10 watt. Η μονάδα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία καλωδίων για να συνδέσετε τα 
πετάλια σας, συμπεριλαμβανομένων: τυπικών υποδοχών barrel jacks, συνδέσεων 3,5 mm και προ-

σαρμογέα κλιπ μπαταρίας. Βασικά χαρακτηριστικά: > Οκτώ απομονωμένες έξοδοι DC. > Κάθε έξοδος 
έχει εναλλαγή τάσης. > Μία έξοδος είναι ρυθμιζόμενη από 4-9V για προσομοίωση μιας μπαταρίας που 
πεθαίνει. > USB για φόρτιση υψηλής ταχύτητας. > Έρχεται με πολλαπλά καλώδια προσαρμογέα. > Tie 
Wrap slots για καθαρή δρομολόγηση καλωδίων.     

€  219ISO-8UCE

TPatch
Balanced Patch Bay 8 επαφών 
Το TPatch της ARTcessories είναι αρκετά compact balanced patchbay 8-επαφών που οργανώνει την 

καλωδίωση σας σε ένα κεντρικό σημείο στο studio desktop σας. Σχεδιασμένο για μέγιστη ευελιξεία, το 
TPatch διαθέτει συνδέσεις 1/4-inch TRS phone με επιλογή normal και half-normal modes. 
Το περίβλημα του που είναι συμπαγές μαύρο ανοδιομένο αλουμίνιο ανθεκτικό σε σκληρή χρήση κα-

θώς και ή παθητική του σχεδίαση επιτρέπουν στο TPatch πολλά χρόνια απροβλημάτιστης χρήσης.

€  53T-PATCH

XLR Balanced Patch Bay Ιδανικό για κάθε live PA rack, studio rack 
ή οποιαδήποτε άλλων εφαρμογών οπου απαιτείται εύκολη πρόσβαση σε XLR εισόδους, το P16 
φέρνει όλες τις «δύσκολα» προσβάσιμες XLR εισόδους από φιάφορες συσκευές σε μία 1U space 
rackmountable τοποθεσία. Το P16 σώζει τα βύσματα των καλωδίων καθώς και των επαφών πανάκρι-
βων μηχανημάτων audio από την φθορά του βάλε - βγάλε με το να φέρνουμε στο patch bay τις πιο 
συνήθεις συνδέσεις. 
Το σασί είναι μεταλλικό,με μαύρο ανοδιομένο φινίρισμα ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. Υψηλής 

ποιότητας XLR συνδέσεις στο μπροστά και πίσω μέρος με τις εσωτερικές συνδέσεις κατασκευασμέ-
νες με PCB wiring προσφέροντας μακρόχρονη και απροβλημάτιστη χρήση του παθητικού ART P-16 

Balanced XLR rackmount patch bay.

€  111 P16

Patch Bay
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Επαγγελματικό πρόγραμμα για πολυκάναλη ηχογράφηση (Audio/Midi) 
και τελική επεξεργασίας ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD. 

Διαθέτει  μεταξύ άλλων : > Τη νέα μηχανή ήχου 
Hybrid Engine, > Αυτόματο υπολογισμό καθυστέρησης 
, > Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών, > Object-
oriented Editing, > Ειδικό ολοκληρωμένο τμήμα για 
δημιουργία και εγγραφή Audio CD/DVD, > Υποστηρί-
ζει VST/DirectX plugins, > Υποστηρίζει WDM/ASIO/
MME, > Υποστηρίζει Windows 7, 8, 10 (32/64 bit), 

> Δειγματοληψία εγγραφής/αναπαραγωγής μέχρι 384 
kHz, > Πλήρη αυτοματισμό, > Αφαίρεση θορύβων από 
την ηχογράφηση (Spectral Cleaning), > Timestretching 
/ Pitchshifting: (Universal HQ), > K-Metering System, 
> UTR Ultra Transparent Resampling, > FFT Filter, > 
Noise Reduction, > Dynamics / EQ, > Advanced Dynamics, > Multiband Compressor, > Phase 
Invert, > Expander, > Noise Gate, > Limiter, > Stereo Enhancer, > Dehisser, > Distortion, > 
Vocoder, >Amp Simulation, > Delay/Reverb, >Sidechain Routing, > 2 Channel Surround Sound, > 
Synchronization, > Video Link/ Sound Export, > FreeDB, > Comparasonics, > Mixer Snapshots, > 
Manager (Files, Objects, Markers, Tracks, Ranges, Takes), > SMPTE Generator, > Vintage Effects 
Suite.

Ειδικά χαρακτηριστικά : > 999 κανάλια (audio/midi), > 256 είσοδοι/έξοδοι, > Μέγιστος 
αριθμός plugins: 64, > Μέγιστος αριθμός Submix-/ Aux-Busses: 64/64, > Room Simulator (Real 
Time), > Εξωτερικές μονάδες εφέ, > Hardware Controllers, > Μέγιστος αριθμός VST instruments : 
Απεριόριστος, > Audio Quantization, > Folder Tracks, > Routing Manager, > MAGIX Elastic Audio 
(για κούρδισμα φωνών/οργάνων), > VariVerb Pro, > Pow-R Dithering, > ReWire, > Ηχογράφηση/ 
Αναπαραγωγή/ Επεξεργασία MIDI , > MIDI Score Editor. > Περιλαμβάνει το Cleaning & Restoration 
Suite, μια ομάδα εργαλείων για καθαρισμό δίσκων βινυλίου (Declipper, Declicker, Decrackler, 
Denoiser, Briliance Enhancer), > MIDI Machine Control (MMC), > 5.1 Surround/ Object Surround, 
> MAGIX Analogue Modelling Suite (am-munition, am-track, am-pulse, am-phibia), > De-esser, 
> MAGIX Robota Pro, > Μέχρι 12 κανάλια Surround, > Εγγραφή Βίντεο, > Ειδική μηχανή αναπα-
ραγωγής βίντεο, > Extended Crossfade Editor, > Interface για τα Algorithmix Plugins (reNOVAtor, 
Descratcher), > DDP 2.0 Support, > Source / Destination Cut, SMPTE Audio Sync, > Δημιουργία 
Impulse Responses για Room Simulator, > Administrator/ Network Support, > Εξαγωγή αρχείων 
WAV, Broadcast WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, Real Audio, RIFF 64, WMA. 
> Revolver Tracks (playlist), Vandal (προσομοίωση ενισχυτών κιθάρας/μπάσου), > EQ 116 (6 

band EQ), >sMax11, > essential FX, >Multi Synchronus Cut, > Εγγραφή βίντεο, > Εξαγωγή βίντεο 
(MPEG-2, Avi, Quicktime, MXV), > Πρωτόκολλο EuCon, > Interface για DAVID DigaSystem, VCS 
dira! Highlander (προαιρετικά), > Εισαγωγή αρχείων SD2, Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων AAF/OMF, 
Περιλαμβάνει τα  Magix Synths : Atmos, Beatbox2, LiVid, Revolta2, Vita. 
 > Independence Pro Sampler. Πλήρης έκδοση του  Independence (Yellow Tools). Περιλαμβάνει 

βιβλιοθήκη 70 GB με ήχους οργάνων κλασσικής ορχήστρας (drums, percussion, acoustics, electric 
bass, pianos, organs, wind instruments, saxophones, synthesizers). > Vandal full version. Εφέ προ-
σομοίωσης ενισχυτών ηλεκτρικής κιθάρας / μπάσου, > 24 VST instruments, > Loudness Metering 
EBU R128/ITU-R BS.1771, > True Peak Limiter (sMax11). 
> Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio 

to MIDI), > Tempo Automation, BPM Calculator, > Orange Vocoder ME (Zynaptiq), > 25 VST 
Instruments, > Automation Lanes, > Encoder preview (AAC, MP3), > DDP export, > Sound Forge 
Pro 11 full version. > New plug-in browser. 

€  2.500Sequoia V16
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Επαγγελματικό πρόγραμμα για πολυκάναλη ηχογράφηση (Audio/Midi) 
και τελική επεξεργασίας ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD. 
Το Samplitude Pro X4 Suite, είναι το πιο ολοκληρω-

μένο πρόγραμμα για ηχογράφηση, επεξεργασία και 
mastering ήχου, αφού προσφέρει όλα τα απαραίτητα 
μέσα για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε απαιτητικής 
εργασίας. 
Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας εφέ, υποστήριξη 

VST3, μεγάλο αριθμό από VST Instruments, επε-
ξεργασία σε επίπεδο αντικειμένου (object editing), 
VCA faders, δυνατότητα κουρδίσματος, δυνατότητα 
καθαρισμού θορύβων, πολλαπλά όργανα μέτρησης, 
δυνατότητα εγγραφής CD, πλήρη υποστήριξη 64bit. 
Γενικά χαρακτηριστικά Pro X4 Suite : 
> Λειτουργία 32bit και 64bit, με δυνατότητα 

χρήσης 32/64bit plug-ins. > 100% φυσικός ήχος 
(hybrid audio engine). > Εγγραφή / Επεξεργασία Audio / Midi. > Object Editing: Επεξεργασία 
κάθε αντικειμένου ενός καναλιού ξεχωριστά,  με δυνατότητα εφαρ-
μογής διαφορετικών ρυθμίσεων (EQ, Plug-ins, Pan, Level). > Πλήρης 
αυτοματισμός, σε επίπεδο καναλιού και αντικειμένου (κάθε καναλιού). 
> Docking System: Δυνατότητα τοποθέτησης / μετακίνησης των 
παραθύρων ανεξάρτητα ή σε ομάδες (αποθήκευση / ανάκληση της 

επιφάνειας εργασίας). > Spectral editing: Αφαίρεση θορύβων για κάθε 
κανάλι. > Λειτουργία Elastic Audio για τονική διόρθωση οργάνων, φωνής κ.τ.λ. > Δυνατότητα 
μίξης 5.1 Surround. > Ολοκληρωμένη σειρά ενσωματωμένων εφέ (essentialFX Suite, VariVerb Pro, 
Vintage Effects Suite). > Εικονικά μουσικά όργανα (VST). > Εισαγωγή / Εξαγωγή αρχείων AAF/
OMF. > Δημιουργία CD/DVD απ’ ευθείας από το παράθυρο εργασίας. > Πολλαπλά όργανα μέτρησης 
/ απεικόνισης (φάση, στάθμη, φάσμα συχνοτήτων, κ.α.). > Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης με τη 
χρήση έτοιμων θεμάτων (Skins). > Επιπλέον βοηθητικό υλικό σε μορφή “loop” (drum, percussion, 
guitar , bass, brass, vocal, woodwind, piano, harp, effect-loops). > zplane time stretching/pitch 
shifting technology, > VCA faders (Voltage Controlled Amplifiers), > Υποστήριξη VST3, > Elastic 
Audio (κούρδισμα) σε πολλά κανάλια, > Free plug-in routing (ελεύθερη αλλαγή στη δρομολόγηση 
των εφέ), > Υποστήριξη πολλαπλών εξόδων. 
Ειδικά χαρακτηριστικά για την έκδοση Pro X4 Suite : 
> Analog Modeling Suite Plus. Ειδική σειρά εφέ προσομοίωσης αναλογικών συσκευών. Περιλαμβά-

νει τα: am-track, am-pulse, am-phibia, am-munition. > Independence Pro 3.0 Sampler. Πλήρης έκ-
δοση του  Independence (Yellow Tools). Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη 70 GB με ήχους οργάνων κλασ-
σικής ορχήστρας (drums, percussion, acoustics, electric bass, pianos, organs, wind instruments, 
saxophones, synthesizers). > Vandal full version. Εφέ προσομοίωσης ενισχυτών ηλεκτρικής κιθάρας 
/ μπάσου, > Cleaning & Restoration Suite, Spectral Cleaning, > 24 VST instruments, > Loudness 
Metering EBU R128/ITU-R BS.1771, > True Peak Limiter (sMax11). 
> Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio 

to MIDI), > Tempo Automation, BPM Calculator, > Orange Vocoder ME (Zynaptiq), > 25 VST 
Instruments, > Automation Lanes, > Encoder preview (AAC, MP3), > DDP export, > Sound Forge 
Pro 11 full version. > New plug-in browser. 
> Λειτουργεί σε : Windows 7, 8, 10 (32/64 bit). 

€  503Samplitude Pro X4 Suite
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Επαγγελματικό πρόγραμμα για πολυκάναλη ηχογράφηση (Audio/Midi) 
και τελική επεξεργασίας ήχου (Mastering), καθώς και για εγγραφή μουσικών CD/DVD. 
Το Samplitude Pro X4, είναι ένα ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα για ηχογράφηση, επεξεργασία και mastering 
ήχου, αφού προσφέρει όλα τα απαραίτητα μέσα για την 
ολοκλήρωση οποιασδήποτε απαιτητικής εργασίας. 
Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας εφέ, υποστήριξη VST3, 

μεγάλο αριθμό από VST Instruments, επεξεργασία σε 
επίπεδο αντικειμένου (object editing), VCA faders, δυνα-
τότητα κουρδίσματος, δυνατότητα καθαρισμού θορύβων, 
πολλαπλά όργανα μέτρησης, δυνατότητα εγγραφής CD, 
πλήρη υποστήριξη 64bit. 
Γενικά χαρακτηριστικά Pro X4 : 
> Λειτουργία 32bit και 64bit, με δυνατότητα χρήσης 
32/64bit plug-ins. > 100% φυσικός ήχος (hybrid audio 
engine). > Εγγραφή / Επεξεργασία Audio / Midi. > Object Editing: Επεξεργασία κάθε αντικειμένου 
ενός καναλιού ξεχωριστά,  με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων (EQ, Plug-ins, Pan, 
Level). > Πλήρης αυτοματισμός, σε επίπεδο καναλιού και αντικειμένου (κάθε καναλιού). > Docking 
System: Δυνατότητα τοποθέτησης / μετακίνησης των παραθύρων ανεξάρτητα ή σε ομάδες (απο-
θήκευση / ανάκληση της επιφάνειας εργασίας). > Spectral editing: Αφαίρεση θορύβων για κάθε 
κανάλι. > Λειτουργία Elastic Audio για τονική διόρθωση οργάνων, φωνής κ.τ.λ. > Δυνατότητα 
μίξης 5.1 Surround. > Ολοκληρωμένη σειρά ενσωματωμένων εφέ (essentialFX Suite, VariVerb Pro, 

Vintage Effects Suite). > Εικονικά μουσικά όργανα (VST). > Independence Sampler Workstation. 
Ειδική έκδοση του  Independence Basic (Yellow Tools). Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη 12 GB με ήχους 
οργάνων κλασσικής ορχήστρας. > Εισαγωγή / Εξαγωγή αρχείων AAF/OMF. > Vandal Special Edition, 
> Δημιουργία CD/DVD απ’ ευθείας από το παράθυρο εργασίας. > Πολλαπλά όργανα μέτρησης / 
απεικόνισης (φάση, στάθμη, φάσμα συχνοτήτων, κ.α.). > Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης με τη 
χρήση έτοιμων θεμάτων (Skins). > Επιπλέον βοηθητικό υλικό σε μορφή “loop” (drum, percussion, 
guitar , bass, brass, vocal, woodwind, piano, harp, effect-loops).  > zplane time stretching/pitch 
shifting technology, > VCA faders (Voltage Controlled Amplifiers), > Υποστήριξη VST3, > Elastic 
Audio (κούρδισμα) σε πολλά κανάλια, > Free plug-in routing (ελεύθερη αλλαγή στη δρομολόγηση 
των εφέ), > Υποστήριξη πολλαπλών εξόδων, 
> Celemony Melodyne essential plug-in (Pitch editing, Timing correction, Integrated ARA, Audio 

to MIDI), > Tempo Automation, BPM Calculator, > Orange Vocoder ME (Zynaptiq), > 21 VST 
Instruments, > Automation Lanes, > New plug-in browser, 
> Λειτουργεί σε : Windows 7, 8, 10 (32/64 bit). 

€  335Samplitude Pro X4
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Αναβάθμιση από Sequoia 14 στην έκδοση Sequoia 15. €  900Upgrade

Αναβάθμιση από Sequoia 11, 12, 13, 14 στην έκδοση Sequoia 15. €  1.500Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 στην έκδοση Pro X4. €  167Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X4 στην έκδοση Pro X4 Suite. €  167Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 Suite στην έκδοση Pro X4 Suite. €  251Upgrade
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Ολοκληρωμένο μουσικό πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας και 
παραγωγής ανοικτής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει μία 
μουσική παραγωγή από την αρχή έως το τέλος. Δυνατότητα πολυκάναλης audio ηχογράφησης και επεξεργα-
σίας έως 99 καναλιών, με υποστήριξη MIDI, πάνω από 30 ενσωματωμένα software synthesizers καλύπτοντας 
μία μεγάλη γκάμα από ήχους, πάνω από 40 ποιοτικά εφφέ, υποστήριξη VST και FX για φόρτωμα επιπλέον 
plug-ins και instruments, μεγάλη ποικιλία από audio εργαλεία όπως διόρθωση τόνου, αναγνώριση ρυθμού, 
τεμαχισμός audio και πολλά άλλα. Η έκδοση Signature επιπλέον παρέχει τα synths και εφφέ Sytrus, Maximus 
Multi-Band maximizer, FL Soundfont player, FL Video player και μία σουίτα με εφφέ κιθάρας. Η νέα έκδοση 10 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες αναπαραγωγής, piano roll, 
step sequencer και πολλά άλλα.

€  241FL Studio 12 Signature Edition

Έκδοση Academic (για μαθητές και σπουδαστές)
€  138FL Studio 12 Signature Edition Academic

Ολοκληρωμένο μουσικό πρόγραμμα μουσικής δημιουρ-
γίας και παραγωγής ανοικτής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει όλα όσα 
χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει μία μουσική παραγωγή από την αρχή 
έως το τέλος. Δυνατότητα πολυκάναλης audio ηχογράφησης και επεξεργα-
σίας έως 99 καναλιών, με υποστήριξη MIDI, πάνω από 30 ενσωματωμένα 
software synthesizers καλύπτοντας μία μεγάλη γκάμα από ήχους, πάνω από 
40 ποιοτικά εφφέ, υποστήριξη VST και FX για φόρτωμα επιπλέον plug-ins 
και instruments, μεγάλη ποικιλία από audio εργαλεία όπως διόρθωση τόνου, 
αναγνώριση ρυθμού, τεμαχισμός audio και πολλά άλλα. Η νέα έκδοση 10 με-
ταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες 
αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.

€  161FL Studio 12 Producer Edition

Έκδοση με τις ίδιες δυνατότητες που παρέχει και η έκδοση 
Producer, χωρίς τη δυνατότητα ηχογράφησης, automation και των Edison audio recorder/editor, Slicex Loop 
Arranger και Vocodex vocoder. Η νέα έκδοση 10 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, 
βελτιωμένο μίκτη, λίστες αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.

€  50FL Studio 12 Fruity Loops Edition

Πακέτο που στην ουσία περιέχει ένα κουπόνι αξίας 99 Ευρώ με 
το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να ξεκλειδώσετε plug-ins και instruments αντίστοιχης αξίας για το FL 
Studio από το site της Image Line.

€  73FL Studio Extension Box
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Σύγχρονο πρόγραμμα για DJ mixing που 
μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα, είτε σαν VST instrument 
ενώ μπορεί και το ίδιο το πρόγραμμα να δεχθεί VST εφφέ 
plug-ins και VST instruments. Με μία νέα φιλοσοφία το 
Deckadance και εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, είναι σχεδια-
σμένο για να προσφέρει αυτά που χρειάζεται ο επαγγελματίας 
και ο χομπίστας DJ, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσει σημαντικό 
χρόνο για να μαθει το πρόγραμμα. Διαθέτει 64bit DSP, επεξεργα-
σία υψηλής πιστότητας, 2 deck ικανά να φορτώσουν MP3, WAV 
και OGG αρχεία, 12 εξόδους (6 stereo), equalizer 3 περιοχών, 
sampler 8 θέσεων.
Είναι συμβατό με πολλούς εξωτερικούς MIDI controllers έτσι ώστε να μπορείτε να το ελέγξετε πιο απο-

τελεσματικά, ενώ λειτουργεί σε PC (Windows 2000, XP, Vista) & Mac OS X 10.4 (Universal Binary).

€  73DECKADANCE
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Πρωτοποριακό και μοναδικό στην κατηγορία του υβριδικό multi timbral 
synthesizer σε μορφή software με νέες δυνατότητες ελέγχου και προγραμματισμού όπως Variable Waveshaping 
DSP Synthesis, Timbre Shifting, Granular synthesis, FM, Polyphonic Ring Modulation, Dual Multimode Filter 
Structure, Chaos Envelops, προηγμένο mode Unison και το πρωτοποριακό Flex-mod modulation σύστημα. Η 
τεράστια βιβλιοθήκη ήχων του Omnisphere είναι γεμάτη με δημιουργικά δείγματα sampling αποτέλεσμα προ-
σπάθειας και πειραμάτων πολλών ετών. Το πρόγραμμα ενσωματώνει 8 arpeggiators με το μοναδικό σύστημα 
Groove Lock που μπορεί να “ενώσει” το Omnisphere με το άλλο πρόγραμμα της εταιρείας Stylus RMX έτσι ώστε 
το arpeggiator να παίζει μαζί με το drum loop του Stylus, ενώ είναι multi timbral 8 καναλιών με ενσωματωμέ-
νο μίκτη, racks με Aux FX και Mastering FX, δυνατότητα προγραμματισμού και αυτοματισμού μέσω MIDI. Το 
Omnisphere είναι ακόμα ο απόγονος του Atmosphere και περιλαμβάνει ανανεωμένες και βελτιωμένες εκδόσεις 
των ήχων του, ενώ η δική του βιβλιοθήκη είναι 10 φορές πιο μεγάλη (περίπου 40Gb) και περιλαμβάνει χιλιάδες 
εντελώς νέους και διαφορετικούς ήχους. Είναι συμβατό με PC (Windows XP / Vista) και Mac OS X 10.4 και πάνω, 
ενώ υποστηρίζει τα πρωτόκολλα VST, RTAS και Audio Units.

€  320Spectrasonics Omnisphere

Upgrade από Omnisphere στην νέα έκδοση Omnisphere 
2

€  174Spectrasonics Omnisphere 2 Upgrade

Εικονικό όργανο που εξομοιώνει με τον καλύτερο τρόπο όλων των ειδών 
τους ήχους μπάσου. Χρησιμοποιώντας 64bit audio μηχανή και την τεχνολογία STEAM όπως και στο Omnisphere, 
η Spectrasonics εξοπλίζει το πολυαναμενόμενο Trilian με βιβλιοθήκη ήχων μπάσου 34Gb!! που περιέχει κάθε 
λογής μπάσο, ακουστικά, ηλεκτρικά, άταστα, synth καθώς και πολλά από τα κλασσικά μπάσα που περιείχε ο 
προκάτοχος του Trilian, το Trilogy. Διαθέτει ρεαλιστικό τρόπο παιξίματος με όλα τα πιθανά articulations (staccato, 
legato, sustain, vibrato, slide up, slide down, slide up & down, harmonics, FX squeaks) με πολλαπλά επίπεδα 
δυναμικής, Arpeggiator με Groove Lock (για άψογο συγχρονισμό με MIDI files ή με το Stylus RMX), περιλαμβάνει 
όλα τα εφφέ που έχει και το Omnisphere (συνολικά 32 επεξεργαστές εφφέ μεταξύ των οποίων και reverb, EQ, 
compressors, delays και πολλά άλλα), είναι 8 κανάλια multitimbral. Η βιβλιοθήκη του έχει χωρητικότητα πάνω 
από 34Gb και περιλαμβάνει πάνω από 60 ήχους μπάσων 4χορδων, 5χορδων, 6χορδων, 8χορδων παιγμένα από 
6 διαφορετικούς μπασίστες με διαφορετικούς τύπους τεχνικής παιξίματος όπως με το δάχτυλο, με πένα, άταστο, 
slapped, tapped και muted. Εκπληκτικό καινούργιο ακουστικό μπάσο με εκπληκτικής λεπτομέρειας articulations 
και πάνω από 21.000 δείγματα! Νέα Ηλεκτρικά μπάσα όπως πεντάχορδο Music Man, Clean Fender Jazz Bass, 
Epiphone Retro 60s, πεντάχορδο Hardcore Rock, Lakland Rock P-Bass και Chapman Stick. 333 ήχοι Synth μπάσου 
με ήχους από Novation Bass Station, Yamaha CS-80, Mini Moog, Voyager, Korg MS-20, Overheim, ARP-2600, Juno 
60 & 106, TB-303, SH-101 και πολλά άλλα. Συυμβατότητα με το Omnisphere έτσι ώστε να ανοίγουν οι ήχοι του 
Trilian μέσα σε αυτό και να δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των ήχων. Το Trilian λειτουργεί σε PC & Mac και 
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα VST, Audio Units και RTAS.

€  202Spectrasonics TRILIAN

Το KEYSCAPE ™ είναι ένα εξαιρετικό νέο virtual instrument εικονι-
κό όργανο που διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή keyboards στον κόσμο : LA Custom C7 Grand Piano, Wing 
Upright Piano, LA Custom C7 Grand Piano, LA Custom C7 Grand PianoWing Upright Piano, Wing Upright 
PianoWing Tack Piano, Wing Tack PianoRhodes - Classic Mark I, Rhodes® - Classic Mark, IRhodes - LA 
Custom , Rhodes® - LA Custom ”E”Vintage Vibe Electric Piano, Vintage Vibe® Electric PianoWurlitzer 
140B, Wurlitzer® 140BWurlitzer 200A, Wurlitzer®, 200AElectric Grand CP-70, Electric Grand CP-70Hohner 
Pianet M, Pianet MHohner Pianet N, Pianet NHohner Pianet T, Pianet TWeltmeister Claviset, Weltmeister 
Claviset, Weltmeister® ClavisetCeleste, CelesteChimeatron, ChimeatronDulcitone, DulcitoneHohner Clavinet 
C, Clavinet® CHohner Duo, Clavinet®-Pianet DUOVintage Vibe Vibanet, Vintage Vibe® VibanetClavichord, 

ClavichordDolceola, DolceolaElectric Harpsichord, Electric Harpsichord®Mini Student Butterfly Piano, Mini Student 
Butterfly PianoRhodes 1946 Pre-Piano, Rhodes® 1946 Pre-PianoToy Piano - Classic, Toy Piano - ClassicToy 
Piano - Glock, Toy Piano - GlockToy Piano - Grand, Toy Piano - GrandToy Piano - Saucer Bell, Toy Piano - Saucer 
BellHarmochord, HarmochordRhodes Piano Bass, Rhodes® Piano BassVintage Vibe Tine Bass, Vintage Vibe® 
Tine BassWeltmeister Basset 1, Weltmeister® Basset 1Weltmeister Basset 2, Weltmeister® Basset 2MKS-20 
Digital Piano, MKS-20 Digital PianoMK-80 Digital Rhodes, MK-80 Digital Rhodes®JD-800 Crystal Rhodes, JD-800 
Crystal Rhodes®. Από θρυλικά πιάνα έως εκπληκτικά keyboards που δεν γνωρίζατε καν ότι υπάρχουν, το πακέτο 
αυτό ειναι το όνειρο του κάθε πληκτρά. Η παραγωγή πήρε 10 ολόκληρα χρόνια, κατά τα οποία η ομάδα της 
Spectrasonics αναβίωσε όλα τα keyboard αυτά. Αυτοί οι συναρπαστικοί και εξαιρετικά εκφραστικοί ήχοι θα σας 

εμπνεύσουν να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ!

€  306Spectrasonics Keyscape
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Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει εκπληκτικά 
live παιξίματα τυμπάνων του Abe Laboriel Jr. (Seal, Jeff Beck, Steve Vai κ.τ.λ.) μιξαρισμένα από το 
διάσημο παραγωγό Eric Persing. Alternative, Power Funk, Progressive Soul, Rock & Roll με μία με-
γάλη ποικιλία από tempi και μέτρα. Ακόμα περιλαμβάνει μία εκπληκτική ποικιλία από κιτ τυμπάνων 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσετε τα loops.Με την τεχνολογία 
Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, 
τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

€  70Burning Grooves   S.A.G.E.

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιέχει εκπληκτικά 
drum & percussion loops και grooves. Live τύμπανα παιγμένα από μερικούς από τους πιο γνω-
στούς drummers. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το 
tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

€  70Liquid Grooves   S.A.G.E.

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει εκπληκτικά 
loops & grooves ατμοσφαιρικά, trip hop, euro beats, drum ‘n’ bass και πολλά άλλα ιδανικά για μου-
σική για films με την επιμέλεια του διάσημου παραγωγού Eric Persing. Το tempo των loops κυμαί-
νεται από 50 έως 180BPM. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους 
όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

€  70Metamorphosis  S.A.G.E.

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει live drums 
& percussions loops φτιαγμένα από γνωστούς drummers και έχοντας επιμεληθεί από τους Eric 
Persing & Bob Wilson. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους 
όπως το tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

€  70Retro Funk  S.A.G.E.

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει 450 loops 
με 39 κατηγορίες κυρίως rock παιγμένα από τους Gregg Bissonette (Santana, Joe Satriani, Don 
Henley), Bob Wilson (George Benson, The Crusaders) κ.τ.λ. και μιξαρισμένα από τους Eric Persing 
και Bob Wilson. Με την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το 
tempo, την αίσθηση του παιξίματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch.

€  70Backbeat  S.A.G.E.

Virtual Instrument που διαθέτει μία τεράστια ποικιλία από 
loops (7.4Gb) και δείγματα που καλύπτουν σχεδόν όλα τα στυλ μουσικής και συγχρονίζονται αυτόματα με το 
tempo του τραγουδιού σας. Ενσωματώνει την φημισμένη προηγμένη Groove μηχανή της Spectrasonics. Χιλιάδες 
grooves και δείγματα που έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς ήχου της εταιρείας με παραγωγό τον Eric Persing. Με 
την τεχνολογία Groove Control έχετε έλεγχο σε πολλές παραμέτρους όπως το tempo, την αίσθηση του παιξί-
ματος, τα patterns, το time signature και ακόμα το pitch. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας drum tracks 
ενώνοντας fills, παραλλαγές, intros, patterns και άλλα. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται πάνω από 10000 νέα 
single hits οργανωμένα σε κατηγορίες. 16 κανάλια multitimbral, ξεχωριστές έξοδοι, επεκτάσιμο με φόρτωμα 
επιπλέον βιβλιοθηκών, συμβατό με REX1 και REX2 και πολλά άλλα. Είναι συμβατό με VST, RTAS & Audio Units 
και τρέχει σε PC & Mac.
Περιλαμβάνει όλες τις βιβλιοθήκες SAGE.

€  260Spectrasonics Stylus RMX Xpanded
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Firewire 400 PCI κάρτα (OHCI 1394a) με 3 θύρες, chip της 
Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec.

€ 28FireBoard Blue

 Firewire 400 PCI κάρτα (OHCI 1394a) με 3 θύρες, chip της Texas 
Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec. Η συσκευασία περιλαμβάνει 

καλώδιο 2 μέτρων 6-6.

€ 33FireBoard Blue with Cable

Κάρτα FIrewire 800 PCI express II
€ 52Firecard express II 800

Κάρτα FIrewire 400 PCI express II
€ 41Firecard express II 400

Δέχεται δίσκους SATA. Διαθέτει σύνδεση e-SATA, Firewire 800 
(1394b), 400 (1394a) και USB 2.0.

€ 120Θήκη για δίσκους

Firewire 400 PCI express κάρτα (OHCI 1394a) με 2 θύρες, chip 
της Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec.

€ 32FireBoard Blue-e
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Αντάπτορας που συνδέεται σε μία θύρα 
FireWire 800 και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή FireWire 400 και 
μία συσκευή FireWire 800 την ίδια στιγμή. ΤοYin•Yang  δεν χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία, αλλά 
υποστηρίζει εξωτερικούς δίσκους 2.5’’. Η συσκευή αυτή δεν απαιτεί οδηγούς, και υποστηρίζει όλα τα 
στάνταρ περιφερειακά FireWire, και σας επιτρέπει να συνδέσετε και να αποσυνδέετε τις συσκευές, 
χωρίς να κλείνετε τον υπολογιστή σας. Το Yin Yang  είναι πολύ μικρό και στιβαρό. Το περίβλημά του 
έχει περίπου το μέγεθος ενός σπιρτόκουτου, και το συνημμένο καλώδιο είναι μόνο 6.7 cm. Είτε θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε το Yin• Yang στο σπίτι ή στο δρόμο, θα επεκτείνει την συνδεσιμότητα όλων των 
FireWire συσκευών σας.

€ 70Ying Yang FireWire 800 με 800/400 Mini Hub

Σύστημα επέκτασης καρτών PCIe, για υπολογιστές (iMac, Mac Book 
Air, Mac Book Pro, mini) που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt. Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε 
2 κάρτες PCIe (συμβατό με την κάρτα Pro Tools HDX της Avid) για επεξεργασία ήχου/βίντεο (UAD2, 
Lynx, RME, Avid, AJA, Black Magic), σε έναν υπολογιστή iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, Mac mini 
μέσω θύρας Thunderbolt. Γενικά χαρακτηριστικά της Echo Express PRO: > 2 θύρες Thunderbolt για 
Daisy chain (μέχρι 6 συσκευές), > Αυτόματος ανεμιστήρας για επαρκή ψύξη της κάρτας, > Ανοίγει και 
κλείνει αυτόματα με τον υπολογιστή, > Υψηλό Bandwidth (10Gb/s), > Κατασκευή από αλουμίνιο, > 
Συμβατό με iMac, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, που διαθέτουν θύρα Thunderbolt, > Συμβατό 
με OS X 10.6.8, OS X Server 10.6.8, > 2 θέσεις για κάρτες PCIe, πλήρους μήκους, > Υποστηρίζει την 
κάρτα Pro Tools HDX της Avid, > Εσωτερική παροχή (6-pin Micro-Fit Jr.), για κάρτες που χρειάζονται 
περισσότερο ρεύμα (Pro Tools HDX) , > Διαστάσεις (W x D x H) : 7.1 x 37.9 x 23.1 cm, > Βάρος: 3.31 
kg

€ 717Echo Express Pro

Σύστημα επέκτασης καρτών PCIe, για υπολογιστές (iMac, Mac Book 
Air, Mac Book Pro, mini) που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt. Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε 
2 κάρτες PCIe (συμβατό με την κάρτα Pro Tools HDX της Avid) για επεξεργασία ήχου/βίντεο (UAD2, 
Lynx, RME, Avid, AJA, Black Magic), σε έναν υπολογιστή iMac, Mac Book Air, Mac Book Pro, Mac mini 
μέσω θύρας Thunderbolt. Γενικά χαρακτηριστικά της Echo Express SE : > 2 θύρες Thunderbolt για 
Daisy chain (μέχρι 6 συσκευές), > Αυτόματος ανεμιστήρας για επαρκή ψύξη της κάρτας, > Ανοίγει και 
κλείνει αυτόματα με τον υπολογιστή, > Υψηλό Bandwidth (10Gb/s), > Κατασκευή από αλουμίνιο, > 
Συμβατό με iMac, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, που διαθέτουν θύρα Thunderbolt, > Συμβατό 
με OS X 10.6.8, OS X Server 10.6.8, > 1 θέση για κάρτα PCIe, μισού μήκους (μέχρι 6.6»), πλήρους 
ύψους, > Διαστάσεις (W x D x H) : 14.5 x 22.3 x 7.4 cm, > Βάρος: 1.1 kg

€ 479Echo Express SE

Καλώδιο Thunderbolt μήκους 0,5 μέτρων. € 63Sonnet Thunderbolt Cable 0.5m

Αντάπτορας για σύνδεση συσκευών FireWire 400 σε θύρες 
FireWire 800

€ 12Sonnet Firewire 400 to 800 adapter
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Αντάπτορας Thunderbolt σε ExpressCard 
34. Interface που σας επιτρέπει να συνδεθείτε μέσω θύρας Thunderbolt με τον υπολογιστή σας και 
από την άλλη να συνδέσετε μία κάρτα από την οικογένεια ExpressCard 34. Το καλώδιο Thunderbolt 
πωλείται ξεχωριστά.

€ 159Sonnet Echo Pro ExpressCard 43 Thunderbolt Adapter

Καλώδιο προσαρμογής από θύρα 
Thunderbolt σε FireWire 800 για υπολογιστές Apple.

€ 39Apple Thunderbolt to Firewire Adapter

ExpressCard 34 σε Firewire/USB 2 με 
chipset Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες Firewire 400 και 1 θύρα USB 2. Συμβατό με πλατφόρμες 
Mac και PC.

€ 69Sonnet FireWire/USB 2 ExpressCard 34

ExpressCard 43 σε Firewire 800 με chipset 
Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800. Συμβατό με πλατφόρμες Mac και PC.

€ 127Sonnet FW 800 ExpressCard 34

Κάρτα PCI σε Firewire 800 με chipset 
Texas Instruments.  Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800 και 1 θύρα FireWire 400. Υποστηρίζει πλατφόρμα 
Mac και PC.

€ 69Sonnet Allegro Firewire 800 PCI

Κάρτα PCI Express σε Firewire 800 με 
chipset Texas Instruments. Διαθέτει 3 θύρες FireWire. Υποστηρίζει ταχύτητες διαμεταγωγής 800Mbps/
θύρα.   Υποστηρίζει πλατφόρμα Mac και PC.

€ 75Sonnet Allegro Firewire 800 PCIe

Κάρτα PCI Express σε Firewire 800/USB 2 
με chipset Texas Instruments.  Διαθέτει 3 θύρες FireWire 800 και 2 θύρες USB 2. Υποστηρίζει ταχύτη-
τες διαμεταγωγής έως 800Mbps/θύρα FireWire και έως 480Mbps/θύρα USB.  Υποστηρίζει πλατφόρμα 
Mac και PC.

€ 139Sonnet Tango Firewire 800/USB PCIe
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Η νέα έκδοση του κορυφαίου προγράμματος για κιθαρίστες και όχι μόνο. 
Πρόκειται για ένα πολυκάναλο πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας και ηχογράφησης για κιθάρα, 
μπάσο, banjo και γενικά όλα τα έγχορδα που διαθέτουν 
4, 5 ή 6 χορδές. Η νέα έκδοση του προγράμματος διαθέ-
τει ένα εντελώς νέο και ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον 
εργασίας με πολλές νέες δυνατότητες. Η παρτιτού-
ρα μπορεί να εμφανίζεται παρέα με 6 οθόνες από τα 
αριστερά της : Editing, Instrument, Audio, Mastering, 
Chords και Lyrics. Δυνατότητα σκρολαρίσματος οριζο-
ντίως ή καθέτως και zoom από 25 έως 800%, μεγάλη 
γκάμα εργαλείων για δημιουργία και επεξεργασίας 
παρτιτούρας, ηχογράφηση από MIDI όργανο, πλήρης 
παραμετροποίηση της παρτιτούρας σας, μεγάλη βιβλιο-
θήκη με πάνω από εκατό τράπεζες ήχων, νέα presets και 
δυνατότητα της πλήρους παραμετροποίησης του ήχου 
και ανά κανάλι, βελτιωμένη διαχείριση των αυτοματισμών και πολλά άλλα. 
Εκτός από τη δυνατότητα γραψίματος παρτιτούρας, το Guitar Pro είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο 
για κιθαρίστες ερασιτέχνες και επαγγελματίες στον τομέα της σύνθεσης και της προόδου. Το πρό-
γραμμα σας επιτρέπει τη δημιουργία και αναπαραγωγή παρτιτούρας για κιθάρα, μπάσο και γενικά για 
οποιοδήποτε άλλο έγχορδο όργανο εύκολα και γρήγορα. Περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα εργαλεία όπως 
κουρδιστήρι, μετρονόμο, εργαλείο κλίμακας, δημιουργό διαγράμματος ακκόρντων, εικονική ταστιέρα. 
Μπορεί να εισάγει και εξάγει σε standard MIDI file format και ASCII, εξαγωγή αρχείων σε μορφή audio 
WAV για να μπορείτε να γράψετε τη δουλειά σας σε audio CD, καθώς και εξαγωγή της παρτιτούρας σε 
αρχείο PDF και αρχείο εικόνας PNG, ενώ υπάρχει διαθέσιμη βιβλιοθήκη δεκάδων χιλιάδων τραγουδιών 
στο Internet συμβατά με το πρόγραμμα. Είναι συμβατό με PC και Mac.

€ 48Guitar Pro 6
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Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης S € 96d+ USB 2.0 Class S/ 3.0m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης Β € 28d+ USB 2.0 Class B/ 2.0m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης S € 69d+ USB 2.0 Class S/ 2.0m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης A € 60d+ USB 2.0 Class Α/ 3m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης A € 44d+ USB 2.0 Class Α/ 2m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης A € 34d+ USB 2.0 Class Α/ 1m

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,5m € 45d+ XLR Class B series / 5.0 m

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,3m € 34d+ XLR Class B series / 3.0 m

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,2m € 29d+ XLR Class B series / 2.0 m

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β , 1m € 23d+ XLR Class B series / 1.0 m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης S € 56d+ USB 2.0 Class S/ 1.0m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης Β € 38d+ USB 2.0 Class B/ 3.0m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης Β € 23d+ USB 2.0 Class B/ 1.0m
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Διπλό στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Χ 
,1.2m

€ 28d+ Class X/ 1.2m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S ,1m € 75d+ RCA Class S /1.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Α ,2m € 60d+ RCA Class A /2.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Α ,1m € 46d+ RCA Class A /1.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,3m € 33d+ RCA Class B /3.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,2m € 28d+ RCA Class B /2.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,1m € 23d+ RCA Class B /1.0m

Δυο Kαλώδια υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,1m € 46d+ RCA Class B DUO /1.0m

Καλώδιο υψηλής ποιότητας DJ κλάσης Β ,1m € 71d+Class B DJ set / 1.0m

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,3m € 34d+TS-RTS Class B / 3.0

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,2m € 29d+TS-RTS Class B / 2.0

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,1m € 23d+TS-RTS Class B / 1.0

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Χ , 2.1m € 34d+ Class X/ 2.1m

Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S , 2m € 99d+ RCA Class S /2.0m
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