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Κάρτες Ήχου
US-20X20

€ 395

Το US-20x20, αποτελεί την κορυφαία καρτα ήχου της Tascam. Eίναι ένα νέο USB
3.0 Audio/Midi interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει μέχρι 20 εισόδους / εξόδους, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/192kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac
και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Σύνδεση USB
3.0 / USB 2.0, > μέχρι 24-bit/192kHz (USB 3.0), μέχρι 24-bit/96 kHz (USB 2.0), > Ultra-HDDA
(High Definition Discrete Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο
(–125 dBu), > Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > 20 είσοδοι/έξοδοι στα
44.1/48 kHz/24 bit (10 αναλογικά κανάλια + 2 digital S/PDIF κανάλια + 8 optical κανάλια), > 16
είσοδοι/έξοδοι στα 88.2/96 kHz/24 bit (10 αναλογικά κανάλια + 2 digital S/PDIF κανάλια + 4 S/
MUX optical κανάλια), > 12 είσοδοι/έξοδοι στα 176.4/192 kHz/24 bit (10 αναλογικά κανάλια + 2 digital S/PDIF
κανάλια), > 8 αναλογικές είσοδοι mic/line XLR/TRS combo jack, > Οι είσοδοι 1/2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για ηλεκτρικά μουσικά όργανα, > 2 είσοδοι TRS (balanced) στο πίσω μέρος, > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 10
αναλογικές έξοδοι 1/4» TRS balanced, > Είσοδοι/έξοδοι TOS LINK optical digital, > Είσοδος/έξοδος S/PDIF coaxial
digital, > Είσοδος/έξοδος BNC word clock, > 2 Έξοδοι 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, Reverb), > S/N : 104 dB
Παραμόρφωση 0.008 %, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Λειτουργία Standalone (σαν προενισχυτής
μικροφώνων, μίκτης), > Δυνατότητα σύνδεσης με iOS συσκευές, > Low-latency monitoring μέσω του DSP mixer, >
Υποστηρίζει USB Audio Class 2.0, ASIO 2.0, WDM (MME), MIDI, Core Audio, Core MIDI, > Λειτουργεί σε: Windows
7/8, Mac OS 10.8.5 και άνω, > Επίσης περιλαμβάνει: Τροφοδοτικό, > Βάρος : 2.8 kg, > Διαστάσεις (W x D x H):
445 mm x 59 mm x 222 mm

US-16X08

€ 232

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, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Ultra-HDDA (High Definition Discrete
Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–125 dBu), > Χρήση
ενισχυτών 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

US-2X2

€ 112

Το US-2X2, είναι ένα νέο USB Audio/Midi interface, με εργονομική σχεδίαση
και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 2 εισόδους 2 εξόδους αναλογικές, 1 είσοδο/έξοδο MIDI, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Ultra-HDDA (High Definition Discrete
Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–125 dBu), > Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > 2 αναλογικές είσοδοι Combo mic/instrument/line
(XLR και 1/4), > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 2 αναλογικές έξοδοι 1/4» TRS balanced line/speaker,
> Έξοδος ακουστικών 1/4» stereo, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Νέα εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή
(από αλουμίνιο), > S/N : 101 dB, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Περιλαμβάνει τα προγράμματα: Sonar
X3 LE και Ableton Live Lite 9, > 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, > Βάρος : 1.1 kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 186 mm x
160 mm x 65 mm

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Σελίδα

5

US-4X4

€ 165

Το US-4X4, είναι ένα νέο USB Audio/Midi interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 4 εισόδους 4 εξόδους αναλογικές, 1 είσοδο/έξοδο MIDI,
υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές
iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, > Ultra-HDDA (High Definition
Discrete Architecture) προενισχυτές μικροφώνων, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–125 dBu), >
Χρήση ενισχυτών NE5532 στο κύκλωμα εισόδων/εξόδων, > 4 αναλογικές είσοδοι mic/instrument/
line (XLR και 1/4), > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 4 αναλογικές έξοδοι 1/4» TRS balanced line/speaker, > 2 Έξοδοι
ακουστικών 1/4» stereo, > Είσοδος/Έξοδος MIDI, > Νέα εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή (από αλουμίνιο), > S/N : 101 dB, > Παραμόρφωση 0.003 %, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Περιλαμβάνει τα προγράμματα: Sonar X3 LE και Ableton Live Lite 9, > 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 : 1.6 kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 296 mm x 160 mm x 65 mm.

US-1X2

€ 88

Το US-1X2, είναι ένα νέο USB Audio interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή
κατασκευή. Διαθέτει 2 εισόδους 2 εξόδους αναλογικές, υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS συσκευές (iPad). Τεχνικά χαρακτηριστικά για
US-1X2 : > Υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96 kHz, > 1 προενισχυτής μικροφώνου High Definition Discrete
Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο (–120 dBu), > 1 είσοδος μικροφώνου
XLR, με τροφοδοσία Phantom 48V, > 1 είσοδος 6.3-mm TRS για line και instrument, > 2 αναλογικές
είσοδοι RCA unbalanced line, > 2 αναλογικές έξοδοι RCA unbalanced line/speaker, > Έξοδος ακουστικών 1/4» stereo με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Νέα εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή
(από αλουμίνιο), > Περιλαμβάνει το προγράμμα: Cubase LE με Cubasis LE, > Λειτουργία Standalone, > Απόκριση
Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Έξοδος ακουστικών, > Θύρα επικοινωνίας USB 2, > USB bus-powered, > Δυνατότητα σύνδεσης με iOS συσκευές, > Υποστηρίζει ASIO 2.0, WDM (MME), Core Audio, Core MIDI, > Λειτουργεί σε:
Windows 7/8/10, Mac OS 10.8.3 και άνω, > Βάρος : 623g, > Διαστάσεις (W x D x H): 146 mm X 55 mm X 120
mm.

Track Pack 2X2

€ 166

Το πακέτο Trackpack 2X2, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για τη δημιουργία ενός home studio, αφού περιλαμβάνει: την κάρτα ήχου US-2X2, τα ακουστικά TH-02 και το
πυκνωτικό μικρόφωνο TM-80. Το US-2X2, είναι ένα νέο USB Audio/Midi interface, με εργονομική
σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 2 εισόδους 2 εξόδους αναλογικές, 1 είσοδο/έξοδο MIDI,
υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ λειτουργεί σε PC/Mac και μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS
συσκευές (iPad). 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. 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.
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MiniStudio Personal US-32

€ 103

Το TASCAM MiNiSTUDIO Personal US-32 αποτελεί μία προσιτή λύση για διαδικτυακή εκπομπή, προμηθεύοντας όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεστε, προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα ήχου. Παρέχει υψηλής ανάλυσης εγγραφή έως 24-bit, 96kHz με Windows
και Mac υπολογιστές. Συνδέεται μέσω USB 2.0 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτούμενο από
θύρα USB. Επίσης, μπορείτε να το συνδέσετε σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS χρησιμοποιώντας ένα Apple Camera Kit (δεν περιλαμβάνεται). Είναι συμβατές με όλα τα σημαντικά λογισμικά DAW
και συνεργάζεται με όλα τα σημαντικά λογισμικά streaming και με όλες τις υπηρεσίες. Το TASCAM
MiNiSTUDIO Personal US-32 διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και combo XLR mic/balanced
¼-ίντσας TRS line είσοδο με υψηλής ποιότητας προενισχυτή μικροφώνου και 48V phantom power.
Μία 1/8-ίντσας είσοδος μπορεί να συνδεθεί σε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή ταμπλέτα, ή
άλλες καταναλωτικές συσκευές ήχου ώστε άμεσα να βγάλετε στον αέρα προηχογραφημένη μουσική και διάλογο.
Ξεχωριστές συνδέσεις ακουστικών και headset/mic είναι διαθέσιμες. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 24-bit/96 kHz, >
Ενσωματωμένο παντοκατευθυντικό μικρόφωνο, > 1 εισοδος mic (XLR balanced), > Τροφοδοσία Phantom 48V, > 1
Έξοδος ακουστικών 1/4 stereo, > Διαθέτει DSP εφέ (equalizer, compressor και reverb), > S/N : 90 dB, > Παραμόρφωση 0.008 %, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz–20 kHz, > Απίστευτη φορητότητα, > Δυνατότητα σύνδεσης με iOS
συσκευές (μέσω σύνδεσης με Apple Lightning-USB camera adapter, δεν περιλαμβάνεται), > Σύνδεση USB 2.0, >
Υποστηρίζει ASIO, WDM, Core Audio, > Λειτουργεί σε: Windows 7/8/10, Mac OS 10.9.1 και άνω, > Βάρος : 0.382
kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 40 mm × 150 mm × 130 mm

SERIES 208i

€ 290

(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 ηχογραφείτε. 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 μικροφώνου 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 λογισμικού
(TASCAM Control software). > Ευέλικτη δρομολόγηση εισόδων / εξόδων. > 8 bus mixer DSP, μέσω λογισμικού
(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.

SERIES 102i

€ 190

(10 IN/2 OUT USB Audio/MIDI Interface)
Το SERIES 102i, είναι ένα νέο USB Audio/MIDI interface, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. 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 ακρόαση. > 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 δρομολόγηση 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.
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iXR

€ 141

Το iXR είναι ένα φορητό audio MIDI interface, με δυνατότητα άμεσης
σύνδεσης σε συσκευές iPad (με το καλώδιο lightning cable, που διαθέτουν οι συσκευές iOS), καθώς
και οποιοδήποτε υπολογιστή Mac ή PC (μέσω θύρας USB 2.0). Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε όλες
οι συνδέσεις να προστατεύονται από πιθανή ζημιά κατά την μεταφορά. Διαθέτει υψηλής πιστότητας
προενισχυτές μικροφώνων, ενώ υποστηρίζει υψηλής ανάλυσης ηχογράφηση (μέχρι 96 kHz και 24 bits).
Γενικά χαρακτηριστικά > Audio/MIDI interface για iOS, MacOS και Windows, > Υποστηρίζει εγγραφή / αναπαραγωγή μέχρι 96 kHz και 24 bits, > Υποστηρίζει Windows (ASIO/WDM) και Mac (Core
Audio), > 2 προενισχυτές μικροφώνου Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture), > 2
εισόδους balanced XLR/TRS jacks με +48V phantom power, > Είσοδος για ηλεκτρική κιθάρα, > 2
αναλογικές εξόδους balanced TRS jacks για σύνδεση με αυτοενισχυόμενα ηχεία, > Εξοδος ακουστικών mini jack, με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης, > Είσοδος/Εξοδος MIDI, > Δυνατότητα ακρόασης
Mono/Stereo, > Λειτουργία mute για τις εισόδους, > Zero-latency direct monitoring, > Σύνδεση
σε υπολογιστή μέσω USB 2.0, > Δυνατότητα τροφοδοσίας από: Tascam PS-P520E AC adapter, Tascam
BP-6AA (εξωτερικές μπαταρίες), Apple AC adapter, Από τη θύρα USB (bus power), > Λειτουργεί με τα
περισσότερα προγράμματα ήχου (Sonar, ProTools, Cubase, Live, Studio One, GarageBand), > Κατασκευή
από αλουμίνιο, > Περιλαμβάνει το Steinberg Cubase LE 8, > Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz, >
S/N: 101 dB, > Παραμόρφωση: 0.003%, > Crosstalk: 95 dB, > Βάρος: 660 g, > Διαστάσεις: 210 mm X
35 mm X 141 mm

Συσκευές για iPhone, iPad, DSLR

iXZ

€ 40

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 ακουστικών, > 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)

iXJ2

€ 72

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, > Ενσωματωμένη λειτουργία Limiter, > Τροφοδοσία από τη συσκευή, > Συνδέεται στην υποδοχή «dock» της συσκευής,
> Δωρεάν λογισμικό της Tascam, για ηχογράφηση (διαθέσιμο από το AppStore).

TM-2X

€ 85

Στερεοφωνικό μικρόφωνο, για ηχογράφηση ήχου υψηλής πιστότητας, με οποιαδήποτε 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 καρδιοειδές, 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 κραδασμών, > 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
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CD/CD-RW

CD-RW901 MKII

€ 498

Επαγγελματικό CD Recorder για υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Υποστηρίζει όλα τα CD-R, CD-RW. 24 bit A/D D/A μετατροπείς καθώς
και SRC 32 kHZ-48 kHZ. > Ανεξάρτητη ρύθμιση L/R στάθμης εισόδου. > Υποστηρίζει CDText μέσω PS/2 keyboard. > Δυνατότητα εισαγωγής track στη μέση ενός τραγουδιού.
> Δυνατότητα αναπαραγωγής με προγραμματισμό. > Λειτουργία ηχογράφησης Sync. >
Αυτόματη / Χειροκίνητη εισαγωγή track. > Αναπαραγωγή αρχείων MP3 (128 kb/s), που
βρίσκονται μέσα σε φακέλους > Εμφάνιση των πληροφοριών από τα ID3 tags). >Pitch
control (±16% με βήματα από 0.1 έως 1.0%). > Αλλαγή ταχύτητας χωρίς αλλαγή τόνου.
> Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι XLR balanced / RCA unbalanced. > Ψηφιακή είσοδος / έξοδος AES/
EBU και SPDIF coaxial. > 2U rack mount. > Θύρα RS-232, > Περιλαμβάνει ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

CD-RW900 MKII

€ 359

Επαγγελματικό CD Recorder για υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Τεχνικά χαρακτηριστικά : Υποστηρίζει όλα τα CD-R, CD-RW, > 24 bit
A/D D/A μετατροπείς καθώς και SRC 32 kHZ-48 kHZ. > Ανεξάρτητη ρύθμιση L/R στάθμης
εισόδου, > Υποστηρίζει CD-Text μέσω PS/2 keyboard, > Δυνατότητα εισαγωγής track στη
μέση ενός τραγουδιού, > Δυνατότητα αναπαραγωγής με προγραμματισμό, > Λειτουργία
ηχογράφησης Sync, > Αυτόματη / Χειροκίνητη εισαγωγή track, > Αναπαραγωγή αρχείων
MP3 (128 kb/s), που βρίσκονται μέσα σε φακέλους, > Εμφάνιση των πληροφοριών από
τα ID3 tags), > Pitch control (±16% με βήματα από 0.1 έως 1.0%), > Αλλαγή ταχύτητας
χωρίς αλλαγή τόνου, > Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι RCA unbalanced, > Ψηφιακή είσοδος / έξοδος
SPDIF coaxial και Optical TOS, > 2U rack mount, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο.

DV-D01U

€ 377

Το DV-D01U, είναι ένα DVD player μεγέθους 1U με δυνατότητα τοποθέτησης 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 ψηφιακή 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, > Ασύρματο τηλεχειριστήριο.

CD-A580

€ 330

CD Player / Cassette Deck / USB Recorder
Το CD-A580, είναι μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου από CDs (CD-DA, CD-R, CD-RW)
ή από κασσέτες, καθώς και αναπαραγωγής/εγγραφής MP3 ήχου σε USB sticks. Τεχνικά
χαρακτηριστικά: > Υποστηρίζει αναπαραγωγή/εγγραφή αρχείων MP3 από/σε USB memory
sticks, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3 από CD-R και CD-RW, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή Audio CD, > Δυνατότητα αντιγραφής από CD ή από κασσέτα σε USB
sticks (MP3 format), > Δυνατότητα εγγραφής από την είσοδο Line In, σε USB sticks (MP3
format), > Υψηλής ποιότητας οδηγός της Teac (υποστηρίζει δίσκους CD-R και CD-RW), >
Επιλογή φακέλων για αρχεία MP3 και WAV από CD, > Τρόποι αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και
με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι, όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Αντικραδασμική μνήμη (2 δευτερόλεπτα), Μηχανισμός κασσέτας με έλεγχο IC logic, > Pitch control +/10% (στο κασσετόφωνο), > Έξοδος ακουστικών με ρύθμιση στάθμης, > Αναλογική είσοδος/έξοδος
στερεοφωνική (RCA), > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > 19’’ Rack mount (3U).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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CD-500B

€ 486

Νέο επαγγελματικό CD player σε μορφή 1U rack.Το CD-500B διαθέτει :
Αναπαραγωγή CD-R/RW (12cm CD), Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV , αντικραδασμική 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 επαναφοράς 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.

CD-200

€ 199

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 αναπαραγωγής: Συνεχής, τυχαίος και με πρόγραμμα, > Επανάληψη αναπαραγωγής (ένα τραγούδι,
όλα, περιεχόμενα φακέλου), > Λειτουργία ελέγχου αρχής τραγουδιού (intro check), > Εμφάνιση 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).

CD-200iL

€ 360

Το CD-200iL, είναι ένα οικονομικό CD player, με δυνατότητα σύνδεσης iPod,
κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει ειδική βάση
για σύνδεση με συσκευές iPod, iPhone, με δυνατότητα αναπαραγωγής των τραγουδιών
που περιέχουν, > Αντικραδασμική μνήμη, > Υποστηρίζει : Audio CD-R/RW, αρχεία .mp2:
32/44.1/48kHz, 32–384kbps (data CDs), αρχεία .mp3: 32/44.1/48kHz, 32–320kbps, VBR,
καθώς και αρχεία .wav: 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz, 16-bit (data CDs), >
Διαθέτει υψηλής ποιότητας οδηγό CD (Teac), > 2 Αναλογικές έξοδοι RCA unbalanced,
> Ψηφιακή έξοδο SPDIF (coaxial και optical), > 1 βοηθητική στερεοφωνική είσοδο (mini
jack), > ±14% pitch control, > Λειτουργία επανάληψης (Single, All, Folder), > 1 έξοδο ακουστικών
με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης (εμπρός μέρος), > 2U rack-mountable, > Τρόπος αναπαραγωγής:
Continuous, Random και με πρόγραμμα, > Υποστήριξη CD text και ID3 tag, > Δυνατότητα επιλογής
φακέλων, > Περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, > Λειτουργία Intro Check,

CD-200 BT

€ 307

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 δίκτυο
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), > Εμφάνιση 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 τηλεχειριστήριο, > 19’’ Rack mount (2U).
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CD-200 SB

€ 332

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 περισσότερες 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), > 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), > Εμφάνιση 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 τηλεχειριστήριο, > 19’’ Rack mount (2U).

RC-20

€ 167

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 αντίστοιχα 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

CD-6010

€ 797

Επαγγελματικό (2U rack-mountable) CD Player για υψηλής
ποιότητας αναπαραγωγή ήχου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: > Αναπαραγωγή Audio CD-R/RW, MP3 (192 KBit/s), WAV. > Δυνατότητα Flash start (για 20 tracks). > Αριθμημένα κουμπιά για επιλογη tracks, > Αναζήτηση
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. > Δυνατότητα 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).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Portastudios
DP-03 SD

€ 235

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 στερεοφωνικό 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).

DP-24SD

€ 373

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. > Ενσωματωμένα εφέ και δυναμικούς 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). > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 (για μεταφορά
από/προς PC/MAC αρχείων WAV).

DP-32SD

€ 421

Ψηφιακό 32κάναλο Home Studio
Η Tascam κυκλοφόρησε το DP-32, ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό 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
κανάλι. > 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 δυναμικούς 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).
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DP-008EX

€ 174

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, > Ενσωματωμένο 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).

DP-006

€ 133

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας 6 καναλιών.
Το νέο DP-006 της TASCAM, διαθέτει : > Εγγραφή/αναπαραγωγή 44.1kHz στα 16bit, > 6 κανάλια εγγραφής (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 PSP520 (δεν περιλαμβάνεται), > Λειτουργία Undo/Redo, > Λειτουργία Bounce (μίξη πολλών καναλιών σε ένα),
> Έλεγχος Level/Pan κατά την αναπαραγωγή, > Ενσωματωμένο χρωματικό κουρδιστήρι, > Ενσωματωμένος
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 παραμόρφωση: μικρότερη από 0.05%, > Λόγος σήματος προς θόρυβο: μεγαλύτερος από 81dB, > Διαστάσεις: 155(W)mm, 42(H)mm,
107(D)mm, > Βάρος: 360g

CS-DP-004

Θήκη για το DP-004

€ 16

CS-DP-02

Θήκη για το DP-02

€ 24

Ποδοδιακόπτης για 2488 neo, κ.τ.λ.

€ 37

RC-30P

Επεξεργαστές Φωνής
TA-1VP

€ 342

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,> Προσωμοίωση λυχνίας, > Compressor, > Gate, > De-esser (ρυθμιζόμενο), > Παραμετρικό EQ 2 περιοχών,
> Δυνατότητα αποθήκευσης / ανάκλησης προσωπικών ρυθμίσεων, > Έλεγχος μέσω Midi.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Ψηφιακές συσκευές εγγραφής

HS-P82

€ 2.216

Φορητός 8κάναλος εγγραφέας υψηλής ανάλυσης. Χρησιμοποιεί για μέσο αποθήκευσης 2 δισκέτες Compact Flash. Γράφει σε αρχεία Broadcast Wave uncompressed μέχρι 192-kHz/24bit. Η μεταφορά των αρχείων σε υπολογιστή για επεξεργασία γίνεται εύκολα μέσω
θύρας USB2. Το HS-P82 της TASCAM, διαθέτει:
> 8 εισόδους μικροφώνου XLR με phantom power ανά κανάλι, > 8 εισόδους/εξόδους
AES/EBU (DB-25), > SRC για κάθε είσοδο AES/EBU, > 2 αναλογικές εξόδους XLR, >
Ψηφιακή έξοδος stereo (σύνδεση BNC), > Είσοδος/έξοδος SMPTE Timecode (σύνδεση
BNC), > Είσοδος/έξοδος Video/Word Clock/Cascade (σύνδεση BNC), > Έξοδος ακουστικών (6.3-mm stereo jack), > Σύνδεση πληκτρολογίου PS/2 για τίτλους, > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής σε 2 Compact Flash για περισσότερη
ασφάλεια, > Οθόνη αφής (TFT), > Εγγραφή 8 καναλιών + 1 stereo mix μέχρι 48 kHz/24 bit, >
Εγγραφή 8 καναλιών μέχρι 96 kHz/24 bit, > Εγγραφή 4 καναλιών σε 192 kHz/24 bit, > Αρχεία Broadcast
WAV (BWF) με iXML metadata, > Τροφοδοσία από: μπαταρίες ΑΑ, NP, AC (περιλαμβάνεται), DC (εξωτερικό), μπαταρίες Endura (προαιρετικό), > 5 δευτερόλεπτα Pre-record, > Εσωτερικό μικρόφωνο για εκφώνηση, Limiter και φίλτρο Low-cut για κάθε κανάλι, > Λειτουργία Retake, > Αυτόματα/χειροκίνητα σημεία Cue,
> Λειτουργία κλειδώματος.

HS-20

€ 1.105

Επαγγελματικός στερεοφωνικός εγγραφέας υψηλής πιστότητας ήχου, για εφαρμογές ηχογράφησης και broadcast. Γενικά χαρακτηριστικά: > Υποστηρίζει 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
στα 16/24-bit, > 2 τρόπους λειτουργίας: Timeline mode (λειτουργεί σαν μαγνητόφωνο
ταινίας), Take mode (ηχογραφεί/αναπαράγει ξεχωριστά κομμάτια με χρήση playlists και
flash start), > Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη αφής TFT, > Έλεγχος λειτουργιών μέσω
της οθόνης, > Χρησιμοποιεί κάρτες SD/SDHC ή CompactFlash, > 2 θέσεις για κάρτες
SD/SDHC/CF, με δυνατότητα λειτουργίας Mirroring (για μεγαλύτερη ασφάλεια), > Υποστηρίζει αρχεία WAV και BWF, > Pre-recording μέχρι 5 seconds, > Flash start με χρήση
των RC-HS20PD ή RC-SS20 (προαιρετκά), > Ενσωματωμένος FTP client, > Δυνατότητα
αυτόματου uploading των ηχογραφήσεων σε FTP server ή downloading των αρχείων από FTP server, >
Χρονικά ελεγχόμενη εκτέλεση λειτουργιών (ηχογράφηση, αναπαραγωγή, uploading, downloading), > Εισαγωγή marker (αυτόματα, χειροκίνητα), > Δυνατότητα διαίρεσης, συνδυασμού, διαγραφής των αρχείων, >
Λειτουργίες Auto Cue, Auto Ready, Incremental Play, Repeat, > Εξαγωγή σε AES31 format, > Υποστηρίζει
Playlist, > Διαθέτει Jog/Shuttle, > 2U rack-mount, > Balanced αναλογικές εισόδους / εξόδους (XLR), >
Unbalanced αναλογικές εισόδους / εξόδους (RCA), > Ψηφιακή είσοδο / έξοδο AES/EBU, > Διαθέτει πόρτες
RS-232C, RS-422, Parallel, > Διαθέτει είσοδο / έξοδο SMPTE Timecode, > Διαθέτει είσοδο / έξοδο Word/
video sync (BNC), > Σύνδεση Gigabit Ethernet, > Σύνδεση για flash start controller, > Σύνδεση USB, >
Σύνδεση keyboard (PS/2), Διαστάσεις (W x H x D): 483 mm x 94 mm x 314 mm, Βάρος: 4.7 kg
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DR-680 MKII

€ 398

Φορητός πολυκάναλος (έως 8 κανάλια) εγγραφέας υψηλής ανάλυσης. Χρησιμοποιεί για μέσο αποθήκευσης κάρτες SD/SDHC. Γράφει σε αρχεία Broadcast Wave uncompressed μέχρι
192-kHz/24-bit. Το DR-680 της TASCAM, διαθέτει: > 6 αναλογικές εισόδους Mic/Line (4 XLR/jack, 2 jack)
, > +48 V phantom power ανά ζεύγος, > 6 διακόπτες επιλογής εισόδων Mic/Line, > 6 αναλογικές
εξόδους (RCA), > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο (SPDIF ή AES/EBU), > Έξοδος ακουστικών (stereo
jack), > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, > Εγγραφή 6 καναλιών + 1 stereo mix μέχρι 24bit/96 kHz, ή εγγραφή 6 καναλιών (μέσω αναλογικών εισόδων) + 2 καναλιών μέσω
ψηφιακής εισόδου μέχρι 24-bit/96 kHz,, ή εγγραφή 2 καναλιών σε 24-bit/192 kHz,
> Ενσωματωμένο μεγάφωνο, > Limiter και φίλτρο Low-cut για κάθε αναλογική είσοδο, > 2 δευτερόλεπτα Pre-record, > Locate Markers, > Τροφοδοσία από: 8 μπαταρίες ΑΑ, ή τροφοδοτικό TASCAM
PS-1225L (περιλαμβάνεται), > Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 1,2 kg.

CS-DR-680

Θήκη για το DR-680

RC-HS20PD

€ 74

€ 1.579

Τηλεχειριστήριο άμεσης ακρόασης (Flash Start Remote), για τα HS-8 και HS-2.
Διαθέτει: > 20 φωτιζόμενα πλήκτρα άμεσης ακρόασης, > 100 χιλ. ποτενσιόμετρο (με δυνατότητα Fader
Start), > Σύνδεση τύπου CAT6 (για μεγάλη απόσταση), > Οθόνη αφής (TFT), > Μεγάφωνο ακρόασης, >
Ακουστικά, > Πρόσβαση σε 100 track για άμεση εκκίνηση.

SS-CDR250N

€ 831

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. Επιπλέον 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, > 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 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 (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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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SS-R250N

€ 653

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 αποθήκευσης 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), καθώς 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/αναπαραγωγή 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 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 (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, Poweron 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.

SS-CDR200

€ 823

Ψηφιακό Στερεοφωνικό Μαγνητόφωνο Solid State με εγγραφέα CD
Το νέο SS-CDR200 της TASCAM, είναι ένα ψηφιακό στερεοφωνικό μαγνητόφωνο μεγέθους 1U, τεχνολογίας Solid
State, σε συνδυασμό με εγγραφέα CD. Η εγγραφή γίνεται σε κάρτες μνήμης CompactFlash, κάρτα SD ή απευθείας στο CD και είναι σε μορφή MP3 ή WAV. Σε εφαρμογές, μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα
κασετόφωνα και τους εγγραφείς CD και MiniDisc. Το SS-CDR200, διαθέτει : > Τεχνολογία
Solid State, > Υποστηρίζει δίσκους CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA, > Υποστηρίζει αναπαραγωγή/εγγραφή WAV/MP3 (στη μνήμη CompactFlash, ή στο CD), > 16-bit 44.1/48 kHz,
64/128/192/256/384 Kbit/s, > Δυνατότητα αντιγραφής από το CD στη μνήμη και αντίστροφα, > Δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων WAV (διαγραφή, διαίρεση, ένωση, ονομασία), > Μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας, > Λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής, > Έλεγχος ταχύτητας (Pitch) και τόνου (Key), >
Λειτουργίες Auto Cue, Auto Ready και Power-on play, > Fade-In, Fade-Out στην αναπαραγωγή, > Αναλογικές
είσοδοι/έξοδοι XLR balanced, > Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι RCA unbalanced, > Ψηφιακή είσοδος/έξοδος Coaxial
SPDIF, > Σειριακή θύρα ελέγχου D-sub 9-pin RS-232C, > Παράλληλη θύρα ελέγχου D-sub 25-pin, > Δέχεται εξωτερικό πληκτρολόγιο τύπου PS/2, > Περιλαμβάνει ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

DA-3000

€ 831

Stereo DSD Master Recorder (Solid State)
Το νέο DA-3000 της TASCAM, είναι ένα ψηφιακό στερεοφωνικό μαγνητόφωνο μεγέθους 1U,
τεχνολογίας Solid State. Η εγγραφή γίνεται σε κάρτες μνήμης CompactFlash, SD/SDHC. Σε
εφαρμογές, μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα κασετόφωνα και τους εγγραφείς CD και
MiniDisc, ενώ παρέχει μακρόχρονη αξιόπιστη λειτουργία λόγω απουσίας κινούμενων μερών. Το
DA-3000, διαθέτει : > Τεχνολογία Solid State, > Υποστηρίζει bit/συχνότητα δειγματοληψίας PCM 24-bit/192kHz,
DSD 5,6 MHz, > Burr-Brown converters (το κύκλωμα βασίζεται στο DV-RA1000HD), > Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι
XLR balanced, > Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι RCA unbalanced, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο AES/EBU, > Ψηφιακή
είσοδο/έξοδο BNC SDIF-3/DSD-row, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο Coaxial SPDIF, > Word clock είσοδο/έξοδο, > Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 συσκευών.
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SS-R200

€ 499

Ψηφιακό Στερεοφωνικό Μαγνητόφωνο Solid State
Το νέο SS-R200 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 εφαρμογές, μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα κασετόφωνα και τους εγγραφείς CD και MiniDisc, ενώ παρέχει
μακρόχρονη αξιόπιστη λειτουργία λόγω απουσίας κινούμενων μερών. Το SS-R200, 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 εγγραφής, > 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 XLR balanced, > Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι RCA unbalanced, > Ψηφιακή είσοδος/έξοδος Coaxial SPDIF,
> Σειριακή θύρα ελέγχου D-sub 9-pin RS-232C, > Παράλληλη θύρα ελέγχου D-sub 25-pin, > Δέχεται εξωτερικό
πληκτρολόγιο τύπου PS/2, > Περιλαμβάνει ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

SS-R100

€ 390

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 εφαρμογές, 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 εγγραφής, > 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).

SD-20M

€ 209

4-Track solid-state Recorder for Installation
> Ψηφιακός εγγραφέας solid-state, > Ηχογράφηση 2 ή 4 καναλιών, > 2 είσοδοι mic/line με σύνδεση XLR/jack
combo jacks (balanced +4 dBu), > phantom power (+48 V), > 2 είσοδοι line στο πίσω μέρος με σύνδεση RCA
για τα κανάλια 3-4 (unbalanced –10 dBV), > Υποστηρίζει 2 φορμάτ αρχείων ήχου: WAV/BWF: 44.1–96 kHz, 6/24
bit και MP3: 32–320 Kbit/s, > Εύκολο στη χρήση, > Μεταβλητό φίλτρο Low-cut (40/80/120 Hz),
> Χρησιμοποιεί ως μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD, SDXC μέχρι 128 GB, > Δυνατότητα χωρισμού των αρχείων (File divide), > Δυνατότητα διπλής εγγραφής για λόγους ασφαλείας (δημιουργεί δεύτερο αρχείο σε χαμηλότερη στάθμη), > Μεταβλητή ταχύτητα ανάγνωσης
χωρλις αλλαγή τονικότητας (από 0.5Χ έως 1.5Χ), > Λειτουργία αυτόματης έναρξης εγγραφής
(με βάση τη στάθμη εισόδου), > Έξοδος RCA stereo, > Έξοδος ακουστικών, > Σύνδεση Remote jack (2.5-mm
TRS micro jack), > Επιπλέον τροφοδοσία από 4 ΑΑ μπαταρίες, > Απόκριση συχνότητας: 20 – 20 kHz +1/–3 dB, >
Παραμόρφωση: < 0.01 %, > S/N: > 100 dB, > Μέγεθος 1U rack-mountable,

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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DR-100MKIII

€ 310

Ψηφιακός Στερεοφωνικός Εγγραφέας Χειρός, υψηλής ανάλυσης έως 192kHz/24-bit, με
λόγο σήματος προς θόρυβο 109dB. Διαθέτει χρονισμό ακριβείας, μετατροπείς υψηλής απόδοσης (converters)
dual-mono AKM «Velvet Sound», που συνδυάζονται με τους αναγνωρισμένους προ-ενισχυτές μικροφώνου
HDDA της TASCAM. Υποστηρίζει επίσης κάρτες SDXC χωρητικότητας έως 128GB, καθιστώντας τον ως τον
εγγραφέα χειρός που επιλέγεται για σοβαρές περιπτώσεις location ηχογραφήσεων και σχεδιασμού ήχου.
Ο DR-100mkIII σχεδιάστηκε για να προσφέρει απαράμιλλη απόδοση, με δύο stereo μικρόφωνα σε AB και
παντοκατευθυντικά διαγράμματα για μέγιστη ευελιξία, δύο XLR/combo jacks, επιλέξιμο phantom power 24 V/
48V και με ένα αποκλειστικό έλεγχο της στάθμης εισόδου για γρήγορη και ευχάριστη λειτουργία. Η καινοτόμος
τεχνολογία διπλής μπαταρίας του DR-100mkIII χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Li-ion καθώς και μπαταρίες AA. Κατασκευασμένος για χρήση στον πραγματικό κόσμο, ο DR-100mkIII διαθέτει
την αποκλειστική λειτουργία Dual Recording Mode (λειτουργία Διπλής Εγγραφής) της TASCAM, με ταυτόχρονη
καταγραφή μικρότερης στάθμης track ασφαλείας, για την προστασία έναντι ανεπιθύμητων αιχμών στην στάθμη
της πηγής. Τέλος, διαθέτει ανθεκτικό σασί από μαύρο αλουμίνιο, αρκετά στιβαρό για τις μετακινήσεις. Γενικά
χαρακτηριστικά του DR-100 MK3: > Αλουμινένιο σασί, > Έναρξη ηχογράφησης χειροκίνητα ή με βάση τη στάθμη
εισόδου, > 2 καρδιοειδή μικρόφωνα, > 2 παντοκατευθυντικά μικρόφωνα, > Ενσωματωμένο μεγάφωνο 0.4 W
(mono), > Μέγεθος Οθόνης : 128 Χ 128, > Γλώσσα Menu : EN/FR/ES/DE/IT/JP, > Συχνότητα δειγματοληψίας :
44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz, > Εγγραφή/Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV, > Επιλογή για WAV: WAV (BWF):
44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz, 16/24 bits, > Επιλογή για MP3: 44.1/48kHz, 128/192/256/320 Kbit/s, > Μεταβλητό φίλτρο Low-Cut (40/80/120/220 Hz), > 102 dB S/N, > Αναλογικό κύκλωμα αυτόματης στάθμης, > Αναλογικό κύκλωμα Limiter, > Προαιρετικό τροφοδοτικό (PS-P520E), > Περιλαμβάνει , μπαταρίες (BP-L2), > Είσοδος
Line (stereo mini jack), > 2 είσοδοι (XLR με 24V, 48V phantom) για εξωτερικά μικρόφωνα, > Ψηφιακή είσοδος S/
PDIF (coaxial), > Ξεχωριστή έξοδος Line (mini jack), > Υποστήριξη Markers, > Δυνατότητα Overdub, > Εγγραφή
σε κάρτα SD (64MB - 4GB) ή σε κάρτα SDHC (4GB - 32GB), > Εγγραφή STEREO WAV (BWF)/44.1 kHz, 16-bit
recording με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 12:00 ώρες (48V off), > Εγγραφή STEREO WAV (BWF)/44.1 kHz, 16-bit
recording με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 6:00 ώρες (48V on), > Εμφάνιση πληροφοριών ID3 Tag, για τα αρχεία
MP3 (εμφάνιση Ελληνικών), > Pitch Control (-50% - +16%), > Αλλαγή τόνου κατά +/- 1-6 ημιτόνια, > Αλλαγή
ταχύτητας χωρίς αλλαγή τόνου, > Λειτουργία διαίρεσης αρχείων (για αφαίρεση θορύβων), > Φόρτιση DR-100
ΜΚ3 με USB 10 ώρες, > Φόρτιση DR-100 MK3 με φορτιστή PS-P520E (πωλείται ξεχωριστά) 4½ ώρες, > Βάρος
425 gr με τις μπαταρίες, > Διαστάσεις: 80 mm × 156 mm × 35 mm

DR-40Χ

€ 155

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 μικρόφωνα 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 μικρόφωνα 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). > 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. >
Χρωματικό κουρδιστήρι. > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο. > Οθόνη 128Χ64 LCD (με φωτισμό). > Εύκολη μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω USB 2.0. > 2 είσοδοι XLR/TRS combo balanced jacks για εξωτερικά μικρόφωνα (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).
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DR-44WL

€ 235

Το DR-44WL, είναι μία νέα φορητή ψηφιακή συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 4 κανάλια εγγραφής, 2 πυκνωτικά μικρόφωνα σε διάταξη X-Y,
υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS/Android συσκευές. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία WiFi, > 24-bit/96 kHz, > Μέσο αποθήκευσης: SD card(64MB - 2GB), SDHC card(4GB - 32GB),
SDXC card(48GB - 128GB), > Εγγραφή/Αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3, > 2 νέα πυκνωτικά μικρόφωνα σε
διάταξη X-Y, για ιδανική στερεοφωνική ηχογράφηση (μέχρι 132 dB SPL), > 2 αναλογικές είσοδοι mic/line (XLR και
6.3mm TRS standard jack), > 4 κανάλια, > 1 αναλογική έξοδος (ακουστικά/line) 3.5mm stereo mini jack, > Νέα
εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή, > S/N : 92 dB, > Παραμόρφωση 0.05 %, > Απόκριση Συχνότητας 20
Hz–20 kHz +1dB/-3dB, > Περιλαμβάνει: Τροφοδοτικό AC (GPE053B), microSD card με adapter, USB καλώδιο (80
cm), 4 AA μπαταρίες, Αντιανέμιο, Mic stand adapter, Hot shoe adapter, μαλακιά θήκη μεταφοράς, > Δυνατότητα
WiFi σύνδεσης με iOS/Android συσκευές, για έλεγχο όλων των λειτουργιών του DR-44WL και μεταφορά αρχείων
(μέσω ειδικής δωρεάν εφαρμογής), > Δυνατότητα WiFi σύνδεσης με υπολογιστή, για μεταφορά αρχείων (μέσω ειδικής δωρεάν εφαρμογής), > Τροφοδοσία: 4 AA μπαταρίες (alkaline ή NiMH), USB bus power από τον υπολογιστή,
AC adapter (GPE053B, περιλαμβάνεται), > Βάρος : 250 g, > Διαστάσεις (W x D x H): 79 mm x 43 mm x 162 mm

DR-22WL

€ 127

Το DR-22WL, είναι μία νέα φορητή ψηφιακή συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής, με εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει 2 κανάλια εγγραφής, 2 πυκνωτικά μικρόφωνα σε διάταξη X-Y,
υποστηρίζει μέχρι 24-bit/96kHz, ενώ μπορεί να συνδεθεί με φορητές iOS/Android συσκευές. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Τεχνολογία WiFi, > 24-bit/96 kHz, > Μέσο αποθήκευσης: microSD card(64MB - 2GB), microSDHC card(4GB
- 32GB), microSDXC card(48GB - 128GB), > Εγγραφή/Αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3, > 2 νέα πυκνωτικά μικρόφωνα σε διάταξη X-Y, για ιδανική στερεοφωνική ηχογράφηση (μέχρι 132 dB SPL), > 1 αναλογική είσοδος mic//line
(3.5mm stereo mini jack), > 2 κανάλια (stereo), > 1 αναλογική έξοδος (ακουστικά/line) 3.5mm stereo mini jack, >
Νέα εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή, > S/N : 92 dB, > Παραμόρφωση 0.05 %, > Απόκριση Συχνότητας 20 Hz–20 kHz +1dB/-3dB, > Περιλαμβάνει: microSD card, USB καλώδιο, 2 AA μπαταρίες, > Δυνατότητα WiFi
σύνδεσης με iOS/Android συσκευές, για έλεγχο όλων των λειτουργιών του DR-22WL και μεταφορά αρχείων (μέσω
ειδικής δωρεάν εφαρμογής), > Δυνατότητα WiFi σύνδεσης με υπολογιστή, για μεταφορά αρχείων (μέσω ειδικής
δωρεάν εφαρμογής), > Τροφοδοσία: 2 AA μπαταρίες (alkaline ή NiMH), USB bus power από τον υπολογιστή, AC
adapter (TASCAM PS-P515U, δεν περιλαμβάνεται), > Βάρος : 123 g, > Διαστάσεις (W x D x H): 52 mm x 36 mm x
155 mm

DR-05X

€ 81

(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. > 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 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 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).
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DR-07X

€ 106

(Stereo Handheld Digital Audio Recorder + USB Audio Interface)
Φορητός στερεοφωνικός ψηφιακός εγγραφέας με ρύθμιση μικροφώνων για ηχογράφηση A-B και X-Y και δυνατότητα 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 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 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).

DR-701D

€ 390

Linear PCM Recorder for DSLR
Το DR-701D, 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 : > Μέσο αποθήκευσης: κάρτες μνήμης SD, SDHC, SDXC. >
Δυνατότητα εγγραφής μέχρι 6 κανάλια, > Εγγραφή: MONO, STEREO, 2MIX, DUAL MONO, DUAL ST, DUAL2MIX,
> Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96/192kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV/BWF format) (192kHz μόνο για 2 κανάλια),
> Νέοι προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam, με εξαιρετικά χαμηλό
θόρυβο (–120 dBu), > Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εισόδων 1, 2, 3, 4, > 4 Είσοδοι XLR/TRS με υποστήριξη στάθμης +4dBu και phantom power (+24V/+48V), > Δυνατότητα συγχρονισμού clock και record
start/stop με την κάμερα (μέσω θύρας HDMI), > Δυνατότητα αποστολής του σήματος του DR-701D
στην κάμερα ή άλλη συσκευή εγγραφής, μέσω της εξόδου HDMI OUT ή της εξόδου line output, >
Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών DR-701D (Cascade, για λειτουργίες transport, monitoring), μέσω
θύρας HDMI, > Είσοδος TC IN, για λήψη SMPTE Timecode, > Ενσωματωμένη γεννήτρια Timecode
(RTC) εάν δεν υπάρχει εξωτερική πηγή timecode, > Υποστήριξη Plug-in power mics και high output mics (EXT
IN 1/2), > Είσοδος (CAMERA IN) κάμερας για ακρόαση του ήχου από DSLR κάμερα, > Έξοδος (CAMERA OUT)
της μίξης προς την DSLR κάμερα, > Ξεχωριστή έξοδος ήχου (εκτός των ακουστικών), > Έξοδος ακουστικών
(50mW+50mW), > Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο, καθώς και πάνω στην κάμερα, > Ειδικά χερούλια στις
πλευρές, για προστασία και για δυνατότητα χρήσης ζώνης ώμου, > Κουμπιά Transport και SLATE από λάστιχο, για
λιγότερο θόρυβο, > Διακόπτης HOLD για αποφυγή λάθους χειρισμού, > Οθόνη 128x64-pixel LCD με backlight, >
Ισχυρά LED lights (ορατά και στο φώς ημέρας), > Θύρα επικοινωνίας USB 2.0, > Περιλαμβάνει καλώδιο Micro-B
USB, > Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ, ή προαιρετκά με τροφοδοτικό PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα
USB, > Ειδική θύρα για remote control (Προαιρετικά τηλεχειριστήριο RC-10, ποδοδιακόπτης RC-3F), > Εσωτερικό
Mixer για έλεγχο Pan, Level, Solo (μίξη για 4 κανάλια), > Λειτουργία GANG (για έλεγχο στάθμης πολλών καναλιών
ταυτόχρονα), > Ξεχωριστή ρύθμιση channel trim, > Low-cut filter (50/80/120/180/220 Hz), Multiband Limiter
(stereo-linking) και Delay (+/-150 ms), > Υποστηρίζει mid-side decoding, > Δυνατότητα εισαγωγής Slate tone
(AUTO/MANUAL), > Στιβαρή κατασκευή (magnesium alloy), > Βάρος : 654g, > Διαστάσεις (W x D x H): 169mm
x 113.5 mm x 57.3 mm
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DR-70D

€ 238

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, > Λειτουργεί
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

DR-60D MKII

€ 159

Φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφηση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρτες 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 συγχρονισμό 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).

DR-10X

€ 116

To DR-10X, είναι ένας μικρός εγγραφέας ήχου με δυνατότητα απ’ευθείας
στήριξης σε οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο με συνδετήρα XLR. Ιδανική λύση για ηχογράφηση
συνεντεύξεων, συνεδριάσεων και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο χειρός. Γενικά χαρακτηριστικά του DR10X: > 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 παραμόρφωσης), >
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, > Σύνδεση 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)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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DR-10CS

€ 179

Το DR-10CS υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Sennheiser.
Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας 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), > Δυνατότητα 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 αναπαραγωγής, > Έξοδος ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός
κλειδώματος στο μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε
υπολογιστή),

DR-10CH

€ 179

Το DR-10CH υποστηρίζει ασύρματο σύστημα της Shure.
Πρόκειται για μικρό εγγραφέα ήχου για μικρόφωνα πέτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
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), > Δυνατότητα 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 αναπαραγωγής, > Έξοδος
ακουστικών, > Ενσωματωμένο ρολόι για αποθήκευση πληροφοριών στα αρχεία, > Μηχανισμός κλειδώματος στο
μικρόφωνο, > Οθόνη OLED, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από
1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω
κάρτας microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή),

DR-10L

€ 168

Το DR-10L είναι ένας συνδυασμός ενός μικρού ψηφιακού εγγραφέα και ενός
μικροφώνου πέτου. Ιδανική λύση για ηχογράφηση συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών / τηλεοπτικών παραγωγών και όπου χρησιμοποιείτε μικρόφωνο
πέτου. Γενικά χαρακτηριστικά 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 ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με
διαφορετικές στάθμες), > Μηχανισμός κλειδώματος για αποφυγή λαθών στο χειρισμό, > Ενσωματωμένο
ρολόι για αποθήκευση 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 υπολογιστή), > Διαστάσεις : 52 mm Χ 56 mm Χ 25 mm, > Βάρος : 63 g (με την μπαταρία)
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DR-10SG

€ 130

To DR-10SG, είναι ένας μικρός εγγραφέας ήχου, με ενσωματωμένο μικρόφωνο τύπου shotgun και δυνατότητα απ’ευθείας στήριξης σε οποιαδήποτε κάμερα DSLR με συνδετήρα hotshoe. Ιδανική λύση για να προσθέσετε υψηλης πιότητας ήχο στα βίντεο που δημιουργήτε με κάμερα
DSLR.
Γενικά χαρακτηριστικά του DR-10SG. > Μικρός και ελαφρύς εγγραφέας ήχου, που προσαρμόζεται απ’ευθείας σε οποιαδήποτε κάμερα DSLR (με συνδετήρα hotshoe), > Περιλαμβάνει μικρόφωνο τύπου Shotgun,
> Ειδική αντικραδασμική κατασκευή, > Μονοφωνική ηχογράφηση 44.1/48 kHz, 16/24 bit, > BWF (WAV)
format (με πληροφορία χρόνου), > Εγγραφή σε κάρτες μνήμης microSD/microSDHC (μέχρι 32 GB), >
Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο αρχείων (με διαφορετικές στάθμες), > 3 LED για παρακολούθηση στάθμης εγγραφής, > Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης στάθμης (Auto Gain Control), > 4 EQ presets,
> Γεννήτρια Slate tone για συγχρονισμό, > Έξοδος για ταυτόχρονη εγγραφή και στην κάμερα, > Limiter
(για αποφυγή παραμόρφωσης), > 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, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας Micro USB-B, > Τροφοδοσία μέσω USB ή από 1 μπαταρία ΑΑΑ, > Διάρκεια εγγραφής 8 ώρες (με μία μπαταρία), > Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω κάρτας
microSD, > Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων (μέσω USB σε υπολογιστή), > Δυνατότητα
αλλαγής ονόματος των αρχείων, > Περιλαμβάνει αντιανέμιο

GB-10

€ 124

Συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής, ιδανική για εκπαίδευση / εξάσκηση ηλεκτρικής κιθάρας / 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 επικοινωνίας 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 αρχείων 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.

RC-3F

€ 42

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.

CS-DR-1

Θήκη για το DR-1

€ 14

AK-DR11C

Πακέτο που περιλαμβάνει: Γούνινο αντιανέμιο, Καλώδιο προσαρμογής στάθμης (για σύνδεση με κάμερα), Καλώδιο σύνδεσης ακουστικών και κάμερας, Προσαρμογέα για τοποθέτηση
σε κάμερα, Μαλακή θήκη μεταφοράς. Για χρήση με τα DR-05, DR-07MKII, DR-40, DR100MKII

€ 40

AK-DR11G

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

€ 37

WS-2i

Αντιανέμιο για το iM2

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 14
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CS-DR-07

Θήκη για το DR-07

€ 14

BP-L2

Μπαταρία Λιθίου για το DR-1, GT-R1, DR-100

€ 45

RC-10

Τηλεχειριστήριο (ασύρματο/ενσύρματο) για το DR-40

€ 35

BP-6AA

Συσκευή τροφοδοσίας για το DR-40 (6 μπαταρίες ΑΑ)

€ 41

AK-DR70C

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.

€ 46

Ηχεία

VL-S5

Τιμή Τεμάχιο € 96

Το VL-S5, είναι ένα νέο αυτοενισχυόμενο ηχείο 2
δρόμων. Διαθέτει διπλή ενίσχυση για τις χαμηλές και υψηλές συχνότητες, ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή και
αποτελεί ιδανική λύση για ακρόαση σε οποιοδήποτε home studio. Τεχνικά χαρακτηριστικά : > 2 δρόμων αυτοενισχυόμενο ηχείο monitor, > Woofer: 5-inch woofer (Kevlar), > Tweeter: 1-inch silk dome tweeter, > Ανεξάρτητους ενισχυτές για χαμηλές και υψηλές συχνότητες, > Ενισχυτής Woofer: 40W), > Ενισχυτής Tweeter: 30 W,
> Σχεδίαση Bass reflex, για βέλτιστη αναπαραγωγή χαμηλών συχνοτήτων, > Διαθέτουν πλήρη μαγνητική θωράκιση, > Διαθέτουν προστασία για ρεύμα, θερμοκρασία, πολύ χαμηλές συχνότητες, > Απόκριση Συχνότητας:
60 Hz – 22 kHz, > Συχνότητα Crossover: 3.2 kHz, > Είσοδοι: XLR/TRS (balanced/unbalanced), > Έλεγχος
στάθμης, > Ενδεικτική λυχνία Power LED, > Ευαισθησία εισόδου: 200 mV, > Αποσπώμενο καλώδιο παροχής, >
Εξωτερική κεντρική ασφάλεια, > Βάρος : 5.4 kg, > Διαστάσεις (W x H x D): 176 mm x 255 mm x 200 mm

Προενισχυτές Μικροφώνων

SERIES 8p Dyna

€ 443

(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 ψηφιακές εξόδους και αποτελεί ιδανική λύση για στούντιο ηχογράφησης, αλλά και για ζωντανές
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 δειγματοληψίας: 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.
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Καλώδια / Διάφορα
PW-1XMD

ΜΑ-8

Καλώδιο μεταφοράς τίτλων για mini disc.

€ 55

Προενισχυτής μικροφώνων rack mountable 8 ρυθμιζομένων εισόδων phantom power.

€ 390

MH-40MKII

Ενισχυτής ακουστικών rack mountable 4 ρυθμιζομένων εξόδων για συστοιχία ακουστικών.

€ 470

LA-80 MKII

Μετατροπέας 8 κανάλια: από RCA unbalanced, σε XLR balanced.

€ 323

LA-81 MKII

Μετατροπέας 8 κανάλια: , από XLR balanced. σε RCA unbalanced

€ 332

Καλώδιο ψηφιακής μεταφοράς DA-98/88/38 long

€ 115

Μετατροπέας 4 καναλιών Balanced/Unbalanced (διπλής κατεύθυνσης).

€ 332

PW-88DL

LA-40MKIII

MH-8

LM-8ST

PS-P520E

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.

€ 332

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.

€ 323

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 27
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Μικρόφωνα

TM-280

€ 199

Το TM-280, είναι το κορυφαίο μικρόφωνο της Tascam, με πλούσιο, ζεστό
και λαμπερό ήχο. Η εκτεταμένη απόκριση συχνότητας, το μεγάλο διάφραγμα σε συνδοιασμό με τα υψηλής
ποιότητας ηλεκτρονικά μέρη, καθιστούν το TM-280 ιδανικό για πιστή ηχογράφηση φωνής, ακουστικών εγχόρδων οργάνων, πνευστών σε οποιοδήποτε επαγγελματικό στούντιο. Γενικά χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό
μικρόφωνο για υψηλής πιστότητας ηχογραφήσεις σε οποιοδήποτε στούντιο, > Μεγάλο διάφραγμα διαμέτρου
34 mm με επικάλυψη χρυσού, > Για φωνή, έγχορδα ακουστικά όργανα, πνευστά, > Χαμηλός θόρυβος, ιδανικό
για χρήση με προενισχυτές Tascam HDDA, > Μεγάλη στάθμη ακουστικής πίεσης, για ηχογράφηση οργάνων
με πολύ δυνατή ένταση, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα (ιδανικό για στούντιο), > Φίλτρο low-cut με διακόπτη (για αποφυγή θορύβων), > Διακόπτη για μείωση ευαισθησίας (–10 dB), για αποφυγή παραμόρφωσης από
δυνατούς ήχους, > Ιδανικό για χρήση με οποιοδήποτε high-end εγγραφέα ή interface της Tascam που διαθέτει
phantom power, > Περιλαμβάνει : Αντικραδασμική βάση, pop filter, flight case, 5/8-inch σε 3/8-inch adapter, >
Προαιρετικά αξεσουάρ : TM-AR1 acoustic control filter, Τεχνικά χαρακτηριστικά : > Απόκριση συχνότητας: 20
Hz – 20 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 50 Ω, ±30 %, > Load impedance: <1 kΩ, > Ευαισθησία: –36 dB, ±2 dB (0
dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Maximum sound pressure level: 135 dB, > Signal-to-noise ratio: 80 dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Phantom power: DC 48 V, > Διαστάσεις: 51 mm X 188 mm, > Βάρος: 417 g,

TM-180

€ 124

Το TM-180, είναι ένα νέο πυκνωτικό μικρόφωνο της Tascam, με πλούσιο, ζεστό και
λαμπερό ήχο. Η εκτεταμένη απόκριση συχνότητας, το μεγάλο διάφραγμα σε συνδοιασμό με τα υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά μέρη, καθιστούν το TM-180 κατάλληλο για πιστή ηχογράφηση φωνής, ακουστικών εγχόρδων
οργάνων, πνευστών σε οποιοδήποτε επαγγελματικό στούντιο. Γενικά χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό μικρόφωνο για υψηλής πιστότητας ηχογραφήσεις σε οποιοδήποτε στούντιο, > Μεγάλο διάφραγμα διαμέτρου 34
mm με επικάλυψη χρυσού, > Για φωνή, έγχορδα ακουστικά όργανα, πνευστά, > Χαμηλός θόρυβος, ιδανικό
για χρήση με προενισχυτές Tascam HDDA, > Μεγάλη στάθμη ακουστικής πίεσης, για ηχογράφηση οργάνων
με πολύ δυνατή ένταση, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα (ιδανικό για στούντιο), > Φίλτρο low-cut με διακόπτη (για αποφυγή θορύβων), > Διακόπτη για μείωση ευαισθησίας (–10 dB), για αποφυγή παραμόρφωσης από
δυνατούς ήχους, > Ιδανικό για χρήση με οποιοδήποτε high-end εγγραφέα ή interface της Tascam που διαθέτει
phantom power, > Περιλαμβάνει : Αντικραδασμική βάση, soft case, hard case, 5/8-inch σε 3/8-inch adapter, >
Προαιρετικά αξεσουάρ : TM-AG1 microphone pop filter, TM-AR1 acoustic control filter, Τεχνικά χαρακτηριστικά :
> Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Load impedance: <1 kΩ, > Ευαισθησία: –35 dB, ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Maximum sound pressure level: 130 dB, > Signal-to-noise
ratio: 79 dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Phantom power: DC 48 V, > Διαστάσεις: 28 mm X 190 mm, >
Βάρος: 420 g,

TM-60

€ 55

Το TM-60, είναι ένα νέο ελαφρύ και εύκολο στη χρήση πυκνωτικό μικρόφωνο της
Tascam, με ζεστό και λαμπερό ήχο, κατάλληλο για ηχογράφηση φωνής ή οργάνων (γενικής χρήσης). Λειτουργεί με μία μπαταρία (χωρίς phantom power) και δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία, γεγονός που καθιστά
το TM-60 ιδανικό για χρήση με φορητές συσκευές ηχογράφησης. Γενικά χαρακτηριστικά : > Πυκνωτικό
μικρόφωνο για υψηλής πιστότητας ηχογραφήσεις, > Μικρό διάφραγμα, > Για γενική χρήση (φωνή, μουσικά
όργανα), > Λειτουργεί με μία μπαταρία ΑΑ, > Μεγάλη στάθμη ακουστικής πίεσης, για ηχογράφηση οργάνων
με πολύ δυνατή ένταση, > Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, > Διακόπτη On/Off, > Ιδανικό για χρήση με οποιοδήποτε φορητό εγγραφέα ή interface της Tascam (δεν απαιτεί phantom power), > Περιλαμβάνει : Αντιανέμιο,
επιτραπέζια βάση, μαλακιά θήκη, mic clip, 5/8-inch σε 3/8-inch adapter, καλώδιο XLR, Τεχνικά χαρακτηριστικά :
> Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 18 kHz, > Αντίσταση εξόδου: 200 Ω, > Load impedance: <1 kΩ, > Ευαισθησία: –45 dB, ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz), > Maximum sound pressure level: 126 dB, > Signal-to-noise
ratio: 70 dB, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, male, > Phantom power: DC 1.5 V (1 X AA battery), > Διαστάσεις: 28
mm X 190 mm, > Βάρος: 225 g,
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TM-80

€ 55

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 ποιότητας
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)

TM-DRUMS

€ 175

Το TM-DRUMS, είναι ένα σέτ από 4 μικρόφωνα της Tascam, κατάλληλο για ηχογράφηση 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
χαρακτηριστικά 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 χαρακτηριστικά 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,

TM-AR1

€ 124

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
προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο, > Διαθέτει κατάλληλα αποροφητικά υλικά, > Δυνατότητα αναδίπλωσης για εξοικονόμηση χώρου και προσαρμογή στο χώρο, > Εύκολη στήριξη σε κάθε βάση μικροφώνου, >
Ρυθμιζόμενη θέση του μικροφώνου, > Διαστάσεις: 400 mm X 320 mm X 260 mm, > Βάρος: 3 kg,

TM-AG1

€ 18

Το TM-AG1 της Tascam, είναι ένα φίλτρο (pop filter) απαραίτητο σε κάθε
ηχογράφηση 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,
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TM-10L

€ 62

(Lavalier Microphone With Screw-Lock Connector)
Τα TM-10LB (μαύρο) and TM-10LW (άσπρο), είναι μικρόφωνα πέτου για χρήση με ασύρματους πομπούς ή άλλες 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, DR60D, DR-70D, DR-701D,

TM-95GN

€ 135

(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 χαρακτηριστικά: > 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

TM-90BM

€ 135

(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

TM-AM1

€ 76

(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 εγγραφή 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

TM-AM2

€ 49

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
ρυθμιστεί 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.
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Ακουστικά

TH-02

€ 32

(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, > Απόκριση Συχνότητας: 18 Hz to 22 kHz, > Βάρος : 298 g, > Διαστάσεις (W x D x H): 180 mm x 240 mm x 90 mm

TH-06

€

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,
κλειστού τύπου περίβλημα που παρέχει απομόνωση ακρόασης ενώ ελαχιστοποιούν τη διαρροή των ακουστικών. 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 χαρακτηριστικά: > 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.

Κουρδιστήρια - Μετρονόμοι
TC-1S

€ 27

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

Hard Disc Recorders - Περιφεριακά
P2/MMC

Μονάδα μετατροπής πρωτοκολου RS-422 σε MMC για συγχρονισμό μεταξύ των MX-2424,
DTRS, ADAT, και συσκευων με θύρα SONY 9 pin.

€ 890

IF-AE24X

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατα AES/EBU για το X-48.

€ 570

IF-AN24X

Κάρτα επέκτασης 24 αναλογικών εισόδων /εξόδων για το X-48.

€ 671

IF-AD24X

Κάρτα επέκτασης 24 εισόδων /εξόδων κατα ADAT για το X-48.

€ 650

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Κονσόλες Μίξης

Model 24

€ 831

22-Channel Analogue Mixer + 24-Track Digital Recorder + USB audio interface
Γενικά χαρακτηριστικά: Mixer: > 22 αναλογικές εισόδους: > 16 προενισχυτές μικροφώνων TASCAM UltraHDDA 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 κανάλια. > 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 χρησιμοποιηθούν 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. > Διαστάσεις: 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. > 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: 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.

Model 16
14-Channel Analogue Mixer + 16-Track Digital Recorder + USB audio

€ 646

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. > Ενσωματωμένα 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.
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Model 12
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
κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά μουσικά όργανα (high-impedance)
> 10 εισόδους
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 εισόδου, >
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. > Ενσωματωμένα 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 ποδοδιακόπτη (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 : > Λειτουργία 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).

LM-8ST

€

Το LM-8ST είναι ένας συμπαγής μίκτης 1U rack-mountable, κατάλληλος για: μόνιμες
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 δρομολογηθούν
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 είναι 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 συνεδριάσεων,
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 εξόδους
(ST1 και ST2 / AUX, balanced XLR / unbalanced RCA). > Κάθε στερεοφωνική είσοδος μπορεί να αναμειχθεί 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 διαδοχική σύνδεση πολλαπλών μονάδων (cascading). > Διακόπτης γείωσης και γείωση εδάφους στο πίσω μέρος. > Εύκολη
αντικαταστάσιμη ασφάλεια. > Πλαίσιο 1U rack-mountable.
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MX-8A

€

Eight-Channel Matrix Mixer + DSP Processor
Το MX-8A είναι ένας μίκτης 10 X 10 με οκτώ είσοδους μικροφώνου/γραμμής (mic/line), έξι έξοδους γραμμής
(line) και στερεοφωνική είσοδο/έξοδο USB. Προσφέρει ισχυρό εσωτερικό μίκτη DSP και δρομολόγηση συν πολλαπλές λειτουργίες επεξεργασίας ήχου και είναι ιδανική λύση για πολλές εφαρμογές,
όπως αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες δικαστηρίων, εστιατόρια, καταστήματα, αίθουσες δεξιώσεων
και άλλα. Οι λειτουργίες DSP περιλαμβάνουν συμπιεστή (compressor), παραμετρικό EQ τεσσάρων
ζωνών και αυτόματο έλεγχο στάθμης για κάθε είσοδο. Το τμήμα εξόδου διαθέτει ένα EQ 10 ζωνών
με φίλτρο υψηλής / χαμηλής διέλευσης, καθυστέρηση και μια λειτουργία περιορισμού (limiter)
ανά έξοδο, τα οποία μπορούν όλα να ρυθμίζονται και να αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε από τις 50
μνήμες σκηνών, μαζί με τις ρυθμίσεις μίξης / δρομολόγησης. Για να γίνει σαφέστερος ο ήχος για τις ανακοινώσεις, είναι επίσης διαθέσιμα, αυτόματο ducking και αντισταθμιστής θορύβου περιβάλλοντος. Το MX-8A διαθέτει
προενισχυτές Tascam υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας από πολλά χρόνια
κατασκευής pro audio εξοπλισμού. Το εύρος των επιπέδων εισόδου είναι -77,5 dBu έως +26 dBu, με ισοδύναμο
θόρυβο εισόδου επιτυγχάνοντας λιγότερο από -126 dB και λόγο σήματος προς θόρυβο πάνω από 108 dB. Το
MX-8A μπορεί να ελεγχθεί μέσω δύο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για συσκευές
Mac, Windows, iOS και Android: Tascam Tascam MX Connect για διαμόρφωση και Tascam Tascam EZ Connect
για τελικούς χρήστες. Ο προαιρετικός ελεγκτής για τοποθέτηση σε τοίχο RC-W100 (αναμένεται) προσφέρει μια
γραφική οθόνη και ένα κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ώθησης / περιστροφής που παρέχει έλεγχο της έντασης
και επιλογή πηγής. Χαρακτηριστικά Hardware : > Οκτώ balanced είσοδοι μικροφώνου/γραμμής (mic/line)
και οκτώ balanced εξόδους γραμμής (line). > Συνδέσεις Euroblock - ιδανικές για μόνιμη εγκατάσταση. > Η λειτουργία USB audio interface, επιτρέπει την εγγραφή ήχου ή την αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης με έναν
υπολογιστή. > Δυνατότητα ελέγχου μέσω: > Δίκτύου Ethernet (χρησιμοποιώντας την εφαρμογή υπολογιστή
Tascam MX Connect ή το πρωτόκολλο Tascam Mixer), > RS-485 (με προγραμματισμένο ειδικό τηλεχειριστήριο), > RS-232C, > Ένδειξη κατάστασης στον μπροστινό πίνακα. > Σύνδεση USB στον μπροστινό μέρος
για εύκολη σύνδεση υπολογιστή, tablet ή smartphone (χρησιμοποιείται επίσης για ενημερώσεις λογισμικού). >
Εσωτερική τροφοδοσία υψηλής ποιότητας (χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος). > Πλαίσιο 1U
rack-mountable. Χαρακτηριστικά Software : > Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα αναφοράς για την προσαρμογή σχεδόν σε οποιαδήποτε χρήση: απλών καταναλωτών, επαγγελματικών ή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
(επιλέξιμα μέσω λογισμικού) > Ισχυρός μείκτης DSP (ελέγξιμος μέσω λογισμικού) > Χαρακτηριστικά εισόδου:
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση phantom power, φάση, ευαισθησία, trim, αυτόματος έλεγχος στάθμης, ισοσταθμιστής 4 ζωνών, σίγαση, fader. > Χαρακτηριστικά μίξερ: Μίξερ Matrix, ducking, αντισταθμιστής θορύβου
περιβάλλοντος (ANC), δρομολόγηση. > Χαρακτηριστικά εξόδων: ισοσταθμιστής 10 περιοχών, περιοριστής, καθυστέρηση, σίγαση, fader, φάση. > Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών.
> Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει την εναλλαγή των προεπιλογών σε συγκεκριμένες ώρες (δισθέσιμο
σε μελλοντική ενημέρωση). > Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμου λογισμικού ελέγχου (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, Χαρακτηριστικά USB audio interface : > Δύο είσοδοι ήχου
και δύο έξοδοι ήχου όταν συνδέονται σε υπολογιστή Windows ή Mac ή iOS / συσκευή Android. > Επιτρέπει την
εγγραφή / αναπαραγωγή ήχου μέσω εφαρμογών του Windows Media Player, iTunes ή DAW. Υποστηρίζει : >
Windows 10 (May 2019 Update). > macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14).
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

MZ-123BT

€

Compact Multi-Zone Audio Mixer + Bluetooth
Το Tascam MZ-123BT είναι ένας αναλογικός μίκτης ήχου πολλαπλών ζωνών 1U για επαγγελματική εγκατάσταση. 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 δυνατότητες
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 κανάλι
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 δρομολόγησης
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 σήματος 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 συνδεθούν
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 αυτόματα
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 χρονοδιάγραμμα (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 ανακοινώσεις. > 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). > Έλεγχοι 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.
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MZ-223

€ 322

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 ανακοινώσεις, από διάφορες πηγές, σε τρείς διαφορετικούς χώρους ή ζώνες. Η κάθε μία από τις επτά εισόδους 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 ανακοινώσεις), > 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,

MZ-372

€ 415

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 βοηθητική 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 ανάλογα 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 βοηθητική 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,

IF-AE/DM
Κάρτα επέκτασης 8 ψηφιακών εισόδων /εξόδων κατα AES/EBU για τις κονσόλες DM4800/ DM-3200/DM-24.

IF-TD/DM

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

Κάρτα για σύνδεση δύο DM-24.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 250

€ 210

€ 245

Dante
AE-4D

€ 536

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 δειγματοληψίας 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 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 εισόδους AES/EBU σε balanced υποδοχές XLR με μετατροπέα συχνότητας δειγματοληψίας. > 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 δειγματοληψίας 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 εναλλασσόμενου 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.

ML-4D/OUT

€ 520

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 πλεονέκτημα
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 δειγματοληψίας
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 ελέγχονται 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 μεγέθους Halfrack (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. 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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MM-2D

€ 579

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 μικροφώνου/γραμμής σε δύο σήματα εξόδου Dante, είτε δύο σήματα εισόδου Dante σε δύο σήματα εξόδου γραμμής. Επιπλέον, υποστηρίζει 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, στούντιο 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 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 δειγματοληψίας 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. > 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/απενεργοποίηση 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 εισόδου 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 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. 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.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

MM-4D/IN

€ 644

Το MM-4D/IN είναι μια εξαίσια μονάδα αναλογικών εισόδων που μετατρέπει τέσσερα
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 (MM4D/IN-E) ή XLR (MM-4D/IN-X) για αναλογικές εισόδους. Αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύ φάσμα εφαρμογών.
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 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 MM4D/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 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 δειγματοληψίας μέχρι 96 kHz και ανάλυση 24 bit. > Ενδείξεις στο μπροστινό μέρος για την κατάσταση 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 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 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 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. 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.

ML-16D

€ 1.079

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 εξοικονόμηση 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. Χαρακτηριστικά 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 συχνότητα 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 εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδοχές 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.
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ML-32D

€ 1.578

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 εξοικονόμηση 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. Χαρακτηριστικά 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 συχνότητα 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 εφαρμογή (σε ερασιτεχνικά, επαγγελματικά ή ραδιοτηλεοπτικά περιβάλλοντα) (επιλέξιμα μέσω διακόπτων στην πίσω πλευρά). > Υποδοχές 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.
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Κάρτες Ηχου - Περιφεριακά Καρτών

M-AUDIO air 192|4

€ 100

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 καθαρό 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 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, > 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.

M-AUDIO air 192|6

€ 126

Το νέο M-AUDIO air 192|6, διαθέτει 2 εισόδους, 2 εξόδους, 1
είσοδο/έξοδο 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 ρύθμιση 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.

M-AUDIO air|HUB

€ 67

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
χαρακτηριστικά : > 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.
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M-Track 8X4M

€ 249

Το νέο M-Track 8X4M της M-Audio, 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 (περιλαμβάνει καλώδια USB και USB-C), >
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 ακουστικά 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), > Είσοδο / Έξοδο MIDI, > Μεταλική κατασκευή, >
Διαστάσεις : 8.22 X 25.9 X 18.9 cm, > Βάρος : 1.8 kg, > Περιλαμβάνει τα λογισμικά: Pro Tools First
| M-Audio Edition, Eleven Lite, Ableton Live Lite, AIR Music Technology Creative FX Collection (20
worldclass FX AU/VST plugins by Pro Tools®), AIR Music Technology Xpand!2, AIR Music Technology
Mini Grand, AIR Music Technology Strike, 2GB of Touch Loops content.

M-AUDIO air 192|8

€ 168

Το νέο M-AUDIO air 192|8, διαθέτει 2 εισόδους, 4 εξόδους, 1
είσοδο/έξοδο 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
ανεξάρτητη 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,
> 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.

M-AUDIO air 192|14

€ 251

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 ακουστικά 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), > Διαθέτει 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.
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M-AUDIO air 192|4 VOCAL STUDIO PRO

€ 167

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 απαραίτητα 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 κατασκευής, > Απόκριση συχνότητας : 15 Hz – 22 kHz, > Πανίσχυρος οδηγός 40mm, με μαγνήτη νεοδημίου, 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 συχνότητας, που καλύπτει όλο το ακουστικό φάσμα, > Κατάλληλο για φωνή και ακουστικά μουσικά όργανα.
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Σελίδα

41

Studio Monitors

BX-5 D3

Τιμή Τεμάχιο € 83

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 τοποθετείται 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.

BX-8 D3

Τιμή Τεμάχιο € 125

Χαρακτηριστικά BX8 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 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.

AV-32.1

€ 150

Το AV32.1 αποτελείται από δύο ηχεία
monitor, και ένα Subwoofer. Τα ηχεία διαθέτουν μεγάφωνα 3-inch high-definition polypropylene για
τις μεσαίες συχνότητες και tweeter 1-inch soft-dome τεχνολογίας OptImage™ IV Waveguide, για τις
υψηλές. Το AV32.1, διαθέτει αναλογική και ψηφιακή είσοδο, τηλεχειριστήριο για έλεγχο της στάθμης,
ενώ περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια για να το συνδέσετε με οποιαδήποτε συσκευή. Το AV32.1,
αποτελεί μία ιδιαίτερα ποιοτική λύση για εφαρμογές Home Studio καθώς και Home Cinema. Γενικά
χαρακτηριστικά του AV32.1 >Σύστημα 2 ηχείων και 1 Subwoofer, >Μεγάφωνα Midrange: 3-inch highdefinition polypropylene, >Μεγάφωνα Tweeter: 1-inch soft-dome τεχνολογίας OptImage™ IV Waveguide,
>Subwoofer: 6 1/2-inch woofer (απόκριση από 36Hz), >Ενισχυτής 3 καναλιών, >Τηλεχειρίστηριο με δυνατότητα ρύθμισης στάθμης, απενεργοποίησης του Subwoofer, ON/OFF, > Είσοδοι: Ψηφιακή (optical), Αναλογική (RCA και TRS), >Περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια για να συνδέσετε τα ηχεία με το Subwoofer
καθώς και με άλλες συσκευές ήχου,

Studiophile AV-42

Τιμή Ζεύγους € 99

Nearfield monitors δύο δρόμων και σχεδίαση Bass-Reflex. Είναι
μαγνητικά θωρακισμένα και διαθέτουν : > 4” polypropylene-coated woofers, > 3/4” ferrofluid-cooled silk
dome tweeters, > Ενισχυτή 20-watt ανά κανάλι (Class A/B architecture), > Εισόδους ¼” TRS balanced
και RCA unbalanced, > Έξοδο ακουστικών, > Έλεγχο στάθμης, > Διακόπτη on/off (στο πίσω μέρος), >
Βοηθητική stereo είσοδο, > Απόκριση συχνότητας 85Hz - 20kHz, > Καμπίνα από MDF, > Ευαισθησία RMS
SPL: 101.5dB @ 1 μέτρο.

Studiophile AV-32

Τιμή Ζεύγους € 83

Nearfield monitors δύο δρόμων και σχεδίαση Bass-Reflex. Είναι μα
γνητικά θωρακισμένα και διαθέτουν : > 3” woofers, > 3/4” ferrofluid-cooled silk dome tweeters, > Ενισχυτή
15-watt ανά κανάλι (Class A/B architecture), > Εισόδους 1/4 TRS και RCA, > Έξοδο ακουστικών, > Έλεγχο
στάθμης, > Διακόπτη on/off, > Βοηθητική stereo είσοδο
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Midi Keyboard Controllers

Hammer 88

€ 389

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 λειτουργία (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.

Keystation 88 MK2

€ 149

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 88 πλήκτρων, δυναμικό, 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 EightyEight 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, > Σύνδεση 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).

Keystation 61 MK3

€ 125

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 61 πλήκτρων, δυναμικό,
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 EightyEight 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, > Σύνδεση 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).

Keystation 49 MK3

€ 82

USB MIDI keyboard με ζυγισμένο πληκτρολόγιο 49 πλήκτρων, δυναμικό,
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 EightyEight 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, > Σύνδεση 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).
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Oxygen 61 MK4

€ 149

USB MIDI keyboard με 61 πλήκτρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
> 61 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > 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 πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton
Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist

Oxygen 49 MK4

€ 115

USB MIDI keyboard με 49 πλήκτρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
> 49 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα ποτενσιόμετρα, > 9 αναθέσιμα faders, > 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 πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist

Oxygen 25 MK4

€ 83

USB MIDI keyboard με 25 πλήκτρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
> 25 πλήκτρα με ευαισθησία στην ένταση, > 8 Pad με ευαισθησία στην ένταση, > 8 προγραμματιζόμενα 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 πρόγραμμα μουσικής δημιουργίας Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το SONiVOX Twist
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Code 61 Black

€ 232

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: > 61 πλήκτρα, full-size, velocity-sensitive, με
aftertouch και 4 ρυθμιζόμενες ζώνες για splits / layering, > 8 αναθέσιμα περιστροφικά
κουμπιά για έλεγχο των: DAW, virtual instruments και plugins, > 9 αναθέσιμα faders, για
έλεγχο των: DAW, virtual instruments και plugins, > 9 αναθέσιμα πλήκτρα, για hotkey
και MIDI messages, > Πλήρως αναθέσιμο XY pad, για έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων σε όργανα (virtual instruments), > 16 πλήρως αναθέσιμα trigger pads (velocitysensitive), για δημιουργία ή αναπαραγωγή ρυθμικών μοτίβων / ήχων, > Mackie/HUI
transport control, για έλεγχο των πιό γνωστών προγραμμάτων εγγραφής / επεξεργασίας
ήχου (DAW), > Οθόνη LCD, για άμεση πληροφόρηση, > Είσοδο για Sustain και Volume
pedal, > USB-powered, > Είσοδος / Έξοδος 5 pin MIDI, > Περιλαμβάνει το Ableton Live
Lite, > Περιλαμβάνει το Hybrid 3.0 και το Loom της εταιρίας AIR Music Technology.

Code 49 Black

€ 182

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: > 49 πλήκτρα, full-size, velocity-sensitive, με
aftertouch και 4 ρυθμιζόμενες ζώνες για splits / layering, > 8 αναθέσιμα περιστροφικά κουμπιά για έλεγχο των: DAW, virtual instruments και plugins, > 9 αναθέσιμα faders, για έλεγχο
των: DAW, virtual instruments και plugins, > 9 αναθέσιμα πλήκτρα, για hotkey και MIDI
messages, > Πλήρως αναθέσιμο XY pad, για έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων σε όργανα
(virtual instruments), > 16 πλήρως αναθέσιμα trigger pads (velocity-sensitive), για δημιουργία ή αναπαραγωγή ρυθμικών μοτίβων / ήχων, > Mackie/HUI transport control, για έλεγχο
των πιό γνωστών προγραμμάτων εγγραφής / επεξεργασίας ήχου (DAW), > Οθόνη LCD, για
άμεση πληροφόρηση, > Είσοδο για Sustain και Volume pedal USB-powered, > Είσοδος /
Έξοδος 5 pin MIDI, > Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite, > Περιλαμβάνει το Hybrid 3.0 και το Loom
της εταιρίας AIR Music Technology

Code 25 Black

€ 150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: > 25 πλήκτρα, full-size, velocity-sensitive, με
aftertouch και 4 ρυθμιζόμενες ζώνες για splits / layering, > 4 αναθέσιμα περιστροφικά κουμπιά για
έλεγχο των: DAW, virtual instruments και plugins, > 5 αναθέσιμα faders, για έλεγχο των: DAW,
virtual instruments και plugins, > 5 αναθέσιμα πλήκτρα, για hotkey και MIDI messages, > Πλήρως
αναθέσιμο XY pad, για έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων σε όργανα (virtual instruments), > 16 πλήρως αναθέσιμα trigger pads (velocity-sensitive), για δημιουργία ή αναπαραγωγή ρυθμικών μοτίβων
/ ήχων, > Mackie/HUI transport control, για έλεγχο των πιό γνωστών προγραμμάτων εγγραφής
/ επεξεργασίας ήχου (DAW), > Οθόνη LCD, για άμεση πληροφόρηση, > Είσοδο για Sustain και
Volume pedal, > USB-powered, > Είσοδος / Έξοδος 5 pin MIDI, > Περιλαμβάνει το Ableton Live
Lite, > Περιλαμβάνει το Hybrid 3.0 και το Loom της εταιρίας AIR Music Technology

Axiom Air Mini 32

€ 59

USB MIDI keyboard με δυναμικό πληκτρολόγιο 32 mini πλήκτρων και πολύ
μικρό μέγεθος έτσι ώστε να χωράει και σε μία τσάντα backpack. Διαθέτει : 12 αναθέσιμα trigger
pads ευαίσθητα στη δυναμική, 8 αναθέσιμους ελεγκτές, ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία
HyperControl, έλεγχος pitch bend και modulation, επιλέξιμες καμπύλες δυναμικής, τροφοδοτείται
μέσω της θύρας USB. Περιλαμβάνει: Ableton Live Lite, καθώς και το Ignite.

Keystation Mini 32 ΜΚ3

€ 45

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 μουσικό λογισμικό παρτιτούρας Sibelius First.
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Μικρόφωνα

Uber Mic

€ 100

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 επαγγελματική 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 λεπτομέρεια. 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 ηχογράφησης 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.

Midi Interfaces

MIDISport Uno

€ 26

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.
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Bags - Pedals - Covers - Cables

Mobile Laptop Studio Bag

SP-1

SP-2

EX-P

Cover Small

SP-Triple

€ 62
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.

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

€ 16

€ 16

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

€ 16

Expression controller συμβατός με όλα τα κλαβιέ που διαθέτουν 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.

€ 25

Κάλυμμα για πληκτρολόγια από ελαστικό νάυλον υλικό.
Λόγω της ελαστικότητας του, καλύπτει πληκτρολόγια από 49 έως 61 πλήκτρα.

€ 50

Το SP-Triple, είναι ένα νέο τριπλό πεντάλ, για έλεγχο ενός keyboard.
Λειτουργεί με όλα τα keyboards που υποστηρίζουν λειτουργίες Sustain, Damping και Sostenuto, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης των πεντάλ σε λειτουργίες του keybord όπως patch advance, sequencer
stop/start και modulation effects.
Γενικά χαρακτηριστικά του SP-Triple
>Υποστηρίζει λειτουργίες: Sustain, Damping και Sostenuto. > Συμβατό με τα περισσότερα keyboards,
>Περιλαμβάνει καλώδιο με 3 βύσματα 1/4, >Ελαστική βάση (αντιολισθητική),

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Διάφορα

Micro DAC

€ 56

To Micro DAC, είναι ένας μετατροπέας ήχου (από ψηφιακό σε αναλογικό). Υποστηρίζει μέχρι 24-bit/48 kHz, διαθέτει αναλογική και ψηφιακή έξοδο, συνδέεται μέσω USB και λειτουργεί σε
PC και MAC. Έχει πολύ μικρό μέγεθος και αποτελεί ιδανική λύση για να ακούσετε υψηλής ποιότητας ήχο από
οποιοδήποτε υπολογιστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Μικρό μέγεθος, > Υποστηρίζει μέχρι 24-bit/48 kHz, > 1
αναλογική έξοδο, 1/8” (3.5mm) για ακουστικά, > 1 ψηφιακή έξοδο coaxial, 1/8” (3.5mm), > Κατασκευή από
αλουμίνιο, > Διακόπτης για επιπλέον ενίσχυση στάθμης εξόδου, > Τροφοδοσία: Μέσω της θύρας USB, >
Λειτοργεί σε: Windows 7 - 10, Intel Mac OS X 10.7.5 - 10.11, > Βάρος: 30 g, > Διαστάσεις (WxDxH): 70 x 24
x 10 mm

Bass Traveller

€ 30

Το Bass Traveler, είναι ένας φορητός ενισχυτής ακουστικών. Συνδέεται στην έξοδο
ακουστικών οποιασδήποτε συσκευής, βελτιώνοντας σημαντικά τον ήχο. Διαθέτει έλεγχο στάθμης, δυνατότητα
σύνδεσης 2 ακουστικών, ενώ λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Φορητός
ενισχυτής ακουστικών, > Τροφοδοσία: επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Lithium), > Διάρκεια περίπου 8 ώρες
λειτουργίας, > Έλεγχος στάθμης ακρόασης (και διακόπτης On/Off), > 2 έξοδοι ακουστικών, 1/8-inch (3.5mm)
stereo, > 3 θέσεις λειτουργίας ενίσχυσης: Flat, Medium, High, > Θύρα Micro USB, για επαναφόρτιση, >
Συμβατό με τα περισσότερα ακουστικά 16–100 ohms, > Συμβατό με τα πιο γνωστά συστήματα in-line remote
control, > Δυναμική περιοχή: 104 dB (A-weighted), > Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 90 dB (A-weighted), >
Βάρος: 30 g, > Διαστάσεις (WxDxH): 46.9 x 45.7 x 15.2 mm
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Maschine MK3

€ 434

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 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 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 επιτρέπει 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 πλήκτρα 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.

MASCINE CUSTOM KIT
Kit αλλαγής εμφάνισης για το Maschine MKII

Maschine Jam

€ 36

€ 229

Με το επαναστατικό Machine Jam, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και
την τεχνολογική υπεροχή της Native Instruments, θα ανακαλύψετε νέους τρόπους δημιουργίας
και υλοποίησης της μουσικής σας. Το Machine Jam, είναι ένα μοντέρνο σύστημα παραγωγής και
εκτέλεσης των μουσικών σας ιδεών. Παίξτε νότες και δημιουργήστε ήχους με τα μοναδικά Smart
Strips. Δημιουργήστε μοτίβα για ντράμς, μελωδίες, ακκόρντα και ενορχηστρώσεις εύκολα και γρήγορα, με το πολύχρωμο 8x8 click-pad matrix. Χρησιμοποιείστε μουσικά μοτίβα και το πολυκάναλο
step-sequencer, γαι να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τις πιο πολύπλοκες συνθέσεις. Δώστε ζωή στις δημιουργίες σας, με τους ήχους που περιλαμβάνονται στο Machine καθώς
και στο Komplete Select. Χαρείτε την άψογη εργονομία και συνεργασία μεταξύ της συσκευής και
του προγράμματος MASCHINE 2.5. Το Machine Jam, είναι ο συντομότερος δρόμος μετάβασης από
μία ιδέα, στην πραγματικότητα. Γενικά χαρακτηριστικά: > Πολύχρωμο 8x8 click-pad matrix, για
νότες, pattern jamming και step-sequencing, > Έλεγχος 8 παραμέτρων ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας dual-touch Smart Strips (με 2 χέρια), > Νέος τρόπος επεξεργασίας των ήχων με το Perform
FX, > Επαναστατικό πολυκάναλο step-sequencing με 8 ήχους ταυτόχρονα, > Μπορείτε να παίξετε
μελωδίες ή ακκόρντα, χρησιμοποιώντας το 8x8 pad matrix ή τα Smart Strips, > Πρόσβαση με ένα
πάτημα σε μοτίβα και σκηνές για instant jamming, >
Όταν ακουμπήσετε ένα encoder, το πρόγραμμα δείχνει την αντίστοιχη παράμετρο που μπορείτε
να αλλάξετε > Συνεργάζεται πλήρως με όλα τα KOMPLETE και MASCHINE, > Υποστηρίζει 3rd party
NKS plug-ins, > Υποστηρίζει VST, > Περιλαμβάνει εργονομική βάση στήριξης > Περιλαμβάνει το
πρόγραμμα MASCHINE 2.5, > Περιλαμβάνει Drum Synths και βιβλιοθήκη ήχων 9 GB, δημιούργημα
πολλών γνωστών καλλιτεχνών, > Περιλαμβάνει το KOMPLETE 11 SELECT, > Λειτουργεί σαν DAW
controller (περιλαμβάνει mappings για Ableton Live και άλλα DAW), > Η βιβλιοθήκη KOMPLETE 11
SELECT περιλαμβάνει: MASSIVE, REAKTOR PRISM, MONARK, THE GENTLEMAN, DRUMLAB, RETRO
MACHINES MK2, VINTAGE ORGANS, DISCOVERY SERIES: WEST AFRICA, SCARBEE MARK 1, SOLID
BUS COMP, REPLIKA.
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Maschine Mikro MKII

€ 201

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 ποτενσιόμετρο για έλεγχο διαφόρων λειτουργιών, 28 οπίσθια φωτιζόμενα κουμπιά. 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 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.
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KOMPLETE AUDIO 1

€ 82

Το KOMPLETE AUDIO 1, είναι ιδανική λύση για solo μουσικούς, podcasters, vloggers. Διαθέτει 1 είσοδο (XLR) για μικρόφωνο, 1 είσοδο
(jack) για κιθάρα, ενώ περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό για να ξεκινήσετε άμεσα να
ηχογραφείτε. Γενικά χαρακτηριστικά 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 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 117,5 X 52 mm, > Βάρος: 360 g,

KOMPLETE AUDIO 2

€ 108

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,

KOMPLETE AUDIO 6 MK2

€ 190

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,
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Bundles Line

Komplete 12 Ultimate Collectors Edition

€ 1.329

Το KOMPLETE 12 ULTIMATE CE (Collector’s Edition), είναι
η απόλυτη πηγή για επαγγελματική παραγωγή, scoring, ζωντανές εκτελέσεις και sound design. Αυτή η
συλλογή αποτελείται από 100+ όργανα και εφέ — από καινοτόμα synths μέχρι βιβλιοθήκες συμφωνικής ορχήστρας — περιέχοντας την πλήρη συλλογή SYMPHONY SERIES – COLLECTION, το KONTAKT
6, SESSION GUITARIST — ELECTRIC SUNBURST, και το THRILL, συν 50 Expansions. Πρόκειται για
την απόλυτη σουιτα παραγωγής: 100+ όργανα και εφέ, περισσότερους από 90,000 ήχους, και πάνω
από 900 GB περιεχόμενου. Γλιτώστε πάνω από 85% από το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων
μεμονωμένα. Νέες προσθήκες: > Περιέχει το πλήρες SYMPHONY SERIES – COLLECTION, υψηλής
ποιότητας ορχηστρικές βιβλιοθήκες, αξίας 999€ άν αγοραστεί ως ξεχωριστό bundle. > Εύκολη εγκατάσταση από USB σκληρό δίσκο, > Εύκολη ενεργοποίηση, και αναβάθμιση μέσω του Native Access, >
Σχεδιασμένο ιδανικά για την σειρά KOMPLETE KONTROL S-Series keyboard, > Άψογη ενσωμάτωση με
το MASCHINE software και hardware, > Δουλεύει με όλα τα DAW, > Ενεργοποιήστε το προϊόν και θα
λάβετε δωροεπιταγή $25 e-voucher να ξοδέψετε στο NI Online Shop, Περιλαμβάνει:
> SYMPHONY SERIES – COLLECTION:
6 βιβλιοθήκες: PERCUSSION, STRING ENSEMBLE, BRASS ENSEMBLE, BRASS SOLO, WOODWIND
ENSEMBLE, and WOODWIND SOLO.
> 16 ORCHESTRAL AND CINEMATIC INSTRUMENTS:
SYMPHONY SERIES – STRING ENSEMBLE, SYMPHONY SERIES – BRASS SOLO, SYMPHONY SERIES
– BRASS ENSEMBLE, SYMPHONY SERIES – WOODWIND SOLO, SYMPHONY SERIES – WOODWIND
ENSEMBLE, SYMPHONY SERIES – PERCUSSION, THRILL, ACTION STRINGS, ACTION STRIKES, EVOLVE
MUTATIONS 2, EVOLVE MUTATIONS, EVOLVE, RISE & HIT, EMOTIVE STRINGS, KINETIC METAL,
KINETIC TOYS.
> 16 SYNTHESIZERS:
MASSIVE X, TRK-01, REAKTOR 6, FM8, ABSYNTH 5, FORM, MONARK, ROUNDS, MASSIVE, REAKTOR 6
BLOCKS, KONTOUR, RAZOR, FLESH, SKANNER XT, REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK.
> 30 SAMPLED INSTRUMENTS:
KONTAKT 6, SESSION GUITARIST ELECTRIC SUNBURST, SESSION GUITARIST STRUMMED ACOUSTIC
2, SESSION GUITARIST STRUMMED ACOUSTIC, UNA CORDA, THE GRANDEUR, THE MAVERICK, THE
GIANT, THE GENTLEMAN, ALICIA’S KEYS, RETRO MACHINES MK2, VINTAGE ORGANS, DISCOVERY
SERIES: MIDDLE EAST, DISCOVERY SERIES: BALINESE GAMELAN, DISCOVERY SERIES: WEST AFRICA,
DISCOVERY SERIES: INDIA, DISCOVERY SERIES: CUBA, SESSION STRINGS PRO 2, SESSION HORNS
PRO, GEORGE DUKE SOUL TREASURES, SCARBEE MARK I, SCARBEE A-200, SCARBEE CLAVINET/
PIANET, SCARBEE RICKENBACKER BASS, SCARBEE MM-BASS, SCARBEE MM-BASS AMPED, SCARBEE
JAY-BASS, SCARBEE PRE-BASS, SCARBEE PRE-BASS AMPED, SCARBEE FUNK GUITARIST.
> 12 DRUMS AND PERCUSSION INSTRUMENTS:
BATTERY 4, DAMAGE, POLYPLEX, DRUMLAB, STUDIO DRUMMER, ABBEY ROAD | MODERN DRUMMER,
ABBEY ROAD | 50S DRUMMER, ABBEY ROAD | 60S DRUMMER, ABBEY ROAD | 70S DRUMMER, ABBEY
ROAD | 80S DRUMMER, ABBEY ROAD | VINTAGE DRUMMER, MASCHINE DRUM SELECTION.
> 28 EFFECTS:
GUITAR RIG 5 PRO, MOD PACK – PHASIS, MOD PACK – CHORAL, MOD PACK – FLAIR, CRUSH
PACK – BITE, CRUSH PACK – FREAK, CRUSH PACK – DIRT, THE FINGER, THE MOUTH, MOLEKULAR,
RAMMFIRE, SOLID EQ, SOLID BUS COMP, SOLID DYNAMICS, VC 160, VC 2A, VC 76, VARI COMP,
ENHANCED EQ, PASSIVE EQ, RC 24, RC 48, SUPERCHARGER GT, REPLIKA XT, DRIVER, TRANSIENT
MASTER, TRAKTOR’S 12, REFLEKTOR.
> 50 EXPANSIONS:
INFAMOUS FLOW, NOCTURNAL STATE, STADIUM FLEX, POLAR FLARE, GLOBAL SHAKE, TIMELESS
GLOW, CARBON DECAY, METEORIC RISE, TRUE SCHOOL, VELVET LOUNGE, DEEP MATTER, HALCYON
SKY, LUCID MISSION, NEON DRIVE, QUEENSBRIDGE STORY, MOLTEN VEIL, ELASTIC THUMP, LONDON
GRIT, DROP SQUAD, PLATINUM BOUNCE, LAZER DICE, MARBLE RIMS, CARIBBEAN CURRENT, ASTRAL
FLUTTER, BYTE RIOT, DECODED FORMS, PRISMATIC BLISS, MOTOR IMPACT, SOLAR BREEZE,
MAGNATE HUSTLE, LONE FOREST, CIRCUIT HALO, STREET SWARM, HEADLAND FLOW, SIERRA
GROVE, LILAC GLARE, TRANSISTOR PUNCH, RISING CRESCENT, GREY FORGE, ARCANE ATTIC, RAW
VOLTAGE, VINTAGE HEAT, PULSWERK, HEXAGON HIGHWAY, STATIC FRICTION, CONANT GARDENS,
AMPLIFIED FUNK, CAVERN FLOOR, GOLDEN KINGDOM.
Απαιτήσεις Συστήματος: > Windows 7, 8, or 10 (64-bit, latest Service Pack), > macOS 10.12 or 10.13
(latest update), > Intel Core i5 ή ισοδύναμη CPU, 4 GB RAM (συνιστούνται 6 GB), > graphics hardware
support for OpenGL 2.1 or higher, > 20 GB χώρος στον δίσκο (900 GB για πλήρη εγκατάσταση), >
Υποστήριξη ASIO, Core Audio, WASAPI, > 64-bit VST, AU, AAX hosts.
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Komplete 12 Ultimate

€ 796

Το KOMPLETE 12 ULTIMATE είναι η απόλυτη πηγή για επαγγελματική
παραγωγή, scoring, ζωντανές εκτελέσεις και sound design. Αυτή η συλλογή αποτελείται από 100+
όργανα και εφέ — από καινοτόμα synths μέχρι βιβλιοθήκες συμφωνικής ορχήστρας — περιέχοντας το
KONTAKT 6, SESSION GUITARIST — ELECTRIC SUNBURST, και το THRILL, συν 20 Expansions. Πρόκειται για την απόλυτη σουιτα παραγωγής: 100+ όργανα και εφέ, περισσότερους από 45,000 ήχους,
και πάνω από 600 GB περιεχόμενου. Γλιτώστε πάνω από 85% από το συνολικό κόστος όλων των
προϊόντων μεμονωμένα. Νέες προσθήκες: > Γλιτώστε 900€ σε μελλοντική αναβάθμιση σε KOMPLETE
12 ULTIMATE Collector’s Edition, το οποίο περιέχει πλήρες το SYMPHONY SERIES — COLLECTION,
συν από 25 επιπρόσθετα expansions. > Το MASSIVE X οταν κυκλοφορήσει θα είναι διαθέσιμο για
‘κατέβασμα’, χωρίς έξτρα κόστος, > Το KONTAKT 6, η τελευταία έκδοση του παγκοσμίου νούμερο ένα
sampler, > Περιέχει το πλήρες SYMPHONY ESSENTIALS — COLLECTION — 6, υψηλής ποιότητας ορχηστρικές βιβλιοθήκες, αξίας 399€ άν αγοραστεί ως ξεχωριστό bundle. > KONTAKT-κινηματογραφικά
εργαλεία sound design THRILL, και KINETIC TOYS, > SESSION GUITARIST — ELECTRIC SUNBURST
και STRUMMED ACOUSTIC 2 δίνοντας νέες δυνατότητες δυναμικής, παίζοντας rhythm tracks και
lead μέρη, > EFFECTS-SERIES — MOD PACK και CRUSH PACK φέρνοντας έξι κλασικά δημιουργικά
εφέ με νέα φρέσκα χαρακτηριστικά, > Πασίγνωστα λογισμικά όπως το MASSIVE, ABSYNTH 5, FM8,
GUITAR RIG 5 PRO, και πολλά άλλα όργανα και εφέ. > Εύκολη εγκατάσταση από USB σκληρό δίσκο, > Εύκολη ενεργοποίηση, και αναβάθμιση μέσω του Native Access, > Σχεδιασμένο ιδανικά για
την σειρά KOMPLETE KONTROL S-Series keyboard, > Άψογη ενσωμάτωση με το MASCHINE software
και hardware, > Δουλεύει με όλα τα DAW, > Ενεργοποιήστε το προϊόν και θα λάβετε δωροεπιταγή
$25 e-voucher να ξοδέψετε στο NI Online Shop, > Περιέχει 20 Expansions — πακέτα ήχων γεμάτα με
synth presets, drum kits, one-shots, samples, και loops. Κατασκευάστηκαν από top artists και sound
designers, > Τα Expansions μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα DAW και δουλεύει σε πληθώρα
προϊόντων της Native Instruments , περιέχοντας το MASSIVE, BATTERY 4, και MONARCH.
Βασικά προγράμματα: > REAKTOR 6, KONTAKT 6, GUITAR RIG 5 PRO.
Synthesized & Electronic: > FORM, FLESH, ROUNDS, KONTOUR, , RAZOR, MONARK, ABSYNTH 5, FM8,
REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK, SKANNER XT, RETRO MACHINES MK2.
Sampled & Acoustic > UNA CORDA, ELECTRIC SUNBURST, SESSION GUITARIST: STRUMMED
ACOUSTIC 2, DISCOVERY SERIES: INDIA, SESSION HORNS PRO, KINETIC METAL, SESSION STRINGS
PRO, THRILL, KINETIC TOYS, POLYPLEX, BATTERY 4, ABBEY ROAD 50S DRUMMER, DRUMLAB,
DISCOVERY SERIES CUBA, ABBEY ROAD 60S DRUMMER, STUDIO DRUMMER, ABBEY ROAD VINTAGE
DRUMMER, ABBEY ROAD 70S DRUMMER, ABBEY ROAD 80S DRUMMER, ABBEY ROAD, ODERN
DRUMMER, DISCOVERY SERIES WEST AFRICA, BALINESE GAMELAN, MASCHINE DRUM SELECTION,
THE GRANDEUR, THE MAVERICK, THE GENTLEMAN, THE GIANT, ALICIAS KEYS, GEORGE DUKE SOUL
TREASURES, VINTAGE ORGANS, SCARBEE A200, SCARBEE MARK I, SCARBEE CLAVINET/PIANET
SCARBEE RICKENBACKER BASS, SCARBEE MM BASS, SCARBEE FUNK GUITARIST, SCARBEE PRE-BASS,
SCARBEE PRE-BASS AMPED, SCARBEE JAY-BASS, SCARBEE MM-BASS AMPED.
Cinematic & Orchestral:
> SYMPHONY ESSENTIALS COLLECTION- PERCUSSION, STRING ENSEMBLE, BRASS ENSEMBLE,
BRASS SOLO, WOODWIND ENSEMBLE, and WOODWIND SOLO, EMOTIVE STRINGS, ACTION STRIKES,
ACTION STRINGS, DAMAGE, RISE & HIT, EVOLVE R2, EVOLVE MUTATIONS, EVOLVE MUTATIONS 2.
Creative and Studio Effects:
> MOD PACK, CRUSH PACK, REPLIKA XT, DRIVER, SUPERCHARGER GT, MOLEKULAR, VARI COMP,
ENHANCED EQ, PASSIVE EQ, TRANSIENT MASTER, RC 48, RC 24, SOLID EQ, SOLID BUS COMP, SOLID
DYNAMICS, VC 76, VC 2A, VC 160, THE FINGER, REFLEKTOR, TRAKTORS 12, THE MOUTH, RAMMFIRE,
Απαιτήσεις Συστήματος: > Windows 7, 8, or 10 (64-bit, latest Service Pack), > macOS 10.12 or 10.13
(latest update), > Intel Core i5 ή ισοδύναμη CPU, 4 GB RAM (συνιστούνται 6 GB), > graphics hardware
support for OpenGL 2.1 or higher, > 20 GB χώρος στον δίσκο (460 GB για πλήρη εγκατάσταση), >
Υποστήριξη ASIO, Core Audio, WASAPI, > 64-bit VST, AU, AAX hosts.
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Komplete 12

€ 461

Το KOMPLETE 12 ανεβάζει τον πήχη στην επαγγελματική παραγωγή, το scoring,
τις ζωντανές εκτελέσεις και το sound design. Αυτή η συλλογή αποτελείται από 50+ όργανα και εφέ —
από καινοτόμα synths μέχρι βιβλιοθήκες συμφωνικής ορχήστρας — περιέχοντας το KONTAKT 6, το
TRK-01, και το DISCOVERY SERIES: MIDDLE EAST, συν 10 Expansions. Πρόκειται για την πιο πετυχημένη σουιτα παραγωγής: 50+ όργανα και εφέ, περισσότερους από 25,000 ήχους, και πάνω από
220GB περιεχόμενου. Γλιτώστε πάνω από 85% από το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων μεμονωμένα. Νέες προσθήκες: > Γλιτώστε 599€ σε μελλοντική αναβάθμιση σε KOMPLETE 12 ULTIMATE.
> Το MASSIVE X οταν κυκλοφορήσει θα είναι διαθέσιμο για ‘κατέβασμα’, χωρίς έξτρα κόστος, > Το
KONTAKT 6, η τελευταία έκδοση του παγκοσμίου νούμερο ένα sampler, > Ξεκινήστε δυνατά με το
TRK-01 – ενα ιδιαίτερα δημιουργικό όργανο για μπότα και μπάσο, > Το SESSION STRINGS 2 είναι ένα
σύνολο string ensemble που αποτελείται από 11 μέρη με πολύ ρεαλιστικό ήχο. > Το MIDDLE EAST,το
τελευταίο που προστέθηκε στην σειρά DISCOVERY SERIES , φέρνοντας παραδοσιακούς ήχους από
Αραβικά, Τούρκικα, και Περσικά όργανα στο KONTAKT 6. > EFFECTS-SERIES — MOD PACK, > Πασίγνωστα λογισμικά όπως το MASSIVE, ABSYNTH 5, FM8, GUITAR RIG 5 PRO, και πολλά άλλα όργανα
και εφέ, > Εύκολη εγκατάσταση από σκληρό δίσκο, > Εύκολη ενεργοποίηση, και αναβάθμιση μέσω του
Native Access, > Σχεδιασμένο ιδανικά για την σειρά KOMPLETE KONTROL S-Series keyboard, > Άψογη
ενσωμάτωση με το MASCHINE software και hardware, > Δουλεύει με όλα τα DAW, > Ενεργοποιήστε
το προϊόν και θα λάβετε δωροεπιταγή $25 e-voucher να ξοδέψετε στο NI Online Shop, > Περιέχει 10
Expansions — πακέτα ήχων γεμάτα με synth presets, drum kits, one-shots, samples, και loops. Κατασκευάστηκαν από top artists και sound designers, > Τα Expansions μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
όλα τα DAW και δουλεύει σε πληθώρα προϊόντων της Native Instruments , περιέχοντας το MASSIVE,
BATTERY 4, και MONARCH. Βασικά προγράμματα: > REAKTOR 6, KONTAKT 6, GUITAR RIG 5 PRO,
KOMPLETE KONTROL, Synthesized & Electronic: > FORM, ROUNDS, KONTOUR, MASSIVE X, MONARK,
ABSYNTH 5, FM8, REAKTOR PRISM, REAKTOR SPARK, RETRO MACHINES MK2. Sampled & Acoustic:
> SESSION HORNS, SESSION STRINGS, SESSION GUITARIST - STRUMMED ACOUSTIC, POLYPLEX,
BATTERY 4, DRUMLAB, ABBEY ROAD 60S DRUMMER, STUDIO DRUMMER, DISCOVERY SERIES: WEST
AFRICA, MOD PACK, DISCOVERY SERIES: INDIA, THE GRANDEUR, THE MAVERICK, THE GENTLEMAN,
THE GIANT, VINTAGE ORGANS, SCARBEE A200, SCARBEE MARK I, SCARBEE CLAVINET/PIANET,
SCARBEE MM BASS, UNA CORDA, KINETIC METAL Creative and Studio Effects: > REPLIKA, DRIVER,
SUPERCHARGER, TRANSIENT MASTER, SOLID EQ, SOLID BUS COMP, SOLID DYNAMICS, THE FINGER,
RAMMFIRE, REFLEKTOR, TRAKTORS 12, > Stand-alone, VST, Audio Units, ASIO, Core Audio, WASAPI,
AAX Native (Pro Tools 10 or higher). Απαιτήσεις Συστήματος: > Windows 7, 8, or 10 (64-bit, latest
Service Pack), > macOS 10.12 or 10.13 (latest update), > Intel Core i5 ή ισοδύναμη CPU, 4 GB RAM
(συνιστούνται 6 GB), hardware support για OpenGL 2.1 ή καλύτερο, > 10 GBχώρος στον δίσκο (170 GB
για πλήρη εγκατάσταση), > Υποστήριξη ASIO, Core Audio, WASAPI, > 64-bit VST, AU, AAX hosts.

Komplete 12 Select

€ 157

Από synths τεχνολογίας αιχμής μέχρι και εφέ ποιότητας στούντιο, το KOMPLETE 12 SELECT είναι η ιδανική εισαγωγή στον επαγγελματικό ήχο για παραγωγή ή
performance. –— περιέχοντας τα MASSIVE, MONARK, και DRUMLAB, συν 3 Expansions. Η συλλογή
με τα πιο απαραίτητα : 17 όργανα και εφέ, περισσότερους από 7,000 ήχους, και πάνω από 45GB
περιεχόμενου. Γλιτώστε πάνω από 80% από το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων μεμονωμένα.
Χαρακτηριστηκά: > Γλιτώστε 199€ σε μελλοντική αναβάθμιση σε KOMPLETE 12, > Το MASSIVE X
οταν κυκλοφορήσει θα είναι διαθέσιμο για ‘κατέβασμα’, χωρίς έξτρα κόστος, > Το MONARK – μια
εξαιρετική αναδημιουργία του δισκοπότηρου των αναλογικών μονοφωνικών synths, > Το DRUMLAB –
ένα ηχητικό εργαστήριο που παράγει ακουστικά και ηλεκτρονικά drums, > Οκτώ sampled instruments
του KONTAKT 6 PLAYER – από κλασσικά όρθια πίανο του THE GENTLEMAN σε αυθεντικά κρουστά και
μελωδικά όργανα DISCOVERY SERIES: WEST AFRICA, και το νέο sampled / synthesized υβρίδιο του
ETHEREAL EARTH, > Τρία εφέ – REPLIKA για επαγγελματική χρήση delay, PHASIS το κλασικό phaser
με κάτι ακόμα ; και το SOLID BUS COMP αν θέλουμε να προσθέσουμε δύναμη και τσαγανό στα
tracks μας, buses, ή ακόμα και στο full mix, > Πλέον περιέχει το SCARBEE RICKENBACKER BASS – ένα
μπάσο παιγμένο και γραμμένο από εξπέρ, το Rickenbacker® 4003 bass guitar, > Εύκολη εγκατάσταση
από σκληρό δίσκο, > Εύκολη ενεργοποίηση, και αναβάθμιση μέσω του Native Access, > Σχεδιασμένο
ιδανικά για την σειρά KOMPLETE KONTROL S-Series keyboard, > Άψογη ενσωμάτωση με το MASCHINE
software και hardware, > Δουλεύει με όλα τα DAW, > Ενεργοποιήστε το προϊόν και θα λάβετε δωροεπιταγή $25 e-voucher να ξοδέψετε στο NI Online Shop, > Διαθέτει τα synths MASSIVE, REAKTOR PRISM,
SCARBEE MARK 1, SOLID BUS COMP, DRUMLAB, THE GENTLEMAN, VINTAGE ORGANS, MONARK,
RETRO MACHINES MK2, WEST AFRICA, REPLIKA. > Περιέχει 3 Expansions — πακέτα ήχων γεμάτα με
synth presets, drum kits, one-shots, samples, και loops. Κατασκευάστηκαν από top artists και sound
designers, > Τα Expansions μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα DAW και δουλεύει σε πληθώρα
προϊόντων της Native Instruments, περιέχοντας το MASSIVE, BATTERY 4, και MONARCH. Απαιτήσεις
Συστήματος: > Windows 7, 8, or 10 (64-bit, latest Service Pack), > macOS 10.12 or 10.13 (latest
update), > 3 GB χώρος στον δίσκο (33 GB για πλήρη εγκατάσταση), > Υποστήριξη ASIO, Core Audio,
WASAPI, > 64-bit VST, AU, AAX hosts.
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DJ Line

Traktor Kontrol S8

€ 831

Το TRAKTOR KONTROL S8 ήρθε να θέσει τα νέα στάνταρτ και να πάει την
τέχνη του mixing και του performing αρκετά βήματα παραπέρα. Πρόκειται για ένα τετρακάναλο
αυτόνομο μίκτη, μαζί με επαγγελματική κάρτα ήχου 24-bit/48kHz και controller με τεχνολογία αιχμής. Είναι σχεδιασμένο πλήρη έλεγχο του πολυβραβευμένο TRAKTORSCRATCH PRO, έτοιμο να
απογειώσει τις μίξεις σας. Όσον αφορά στην συνδεσιμότητα το TRAKTOR KONTROL S8 μπορεί
να δεχθεί μέχρι και τέσσερις συσκευές Line ή Phono (πικαπ, CDJ κ.α) , μικρόφωνο , συσκευές με συγχρονισμό MIDI όπως synthesizers, drum maschines, MASCHINE ή μονάδα εφέ.
Διαθέτει θύρες XLR, RCA και 1/4’’, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδέσετε το Traktor Kontrol
S8 σε οτιδήποτε σύστημα φανταστείτε. Τα Touch-sensitive ποτενσιόμετρα, faders, τα LEDguided touch strips και οι δύο υψηλής ευκρίνειας οθόνες δίνουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής με το
κοινό και την μουσική σας…όχι με το λάπτοπ. Η επιλογή και το φόρτωμα κομματιών ,τα εφέ, τα φίλτρα
τα Remix Decks καθώς και κάθε άλλη σημαντική πληροφορία για την τέλεια μίξη βρίσκονται πάνω στο
TRAKTORKONTROL S8, καθιστώντας την οθόνη του υπολογιστή περιττή.

Traktor Kontrol S4 MKIII

€ 659

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 μικροφώνων
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 συνοδεύει 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 προηγμένης 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.

Traktor Kontrol S3 MKIII

€ 498

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 αγοράς 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, > Αναβαθμισμένη 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).
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Traktor Kontrol S2 MKIII

€ 224

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, 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 προηγμένης τεχνολογίας, 40 κουμπιά και 27 ποτενσιόμετρα ήδη προγραμματισμένα στις λειτουργίες 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.

Traktor Kontrol F1

€ 149

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.

Traktor Kontrol X1 MKII

€ 149

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 επαγγελματία 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 παράδειγμα 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

TRAKTOR SCRATCH A6

€ 225

Ολοκληρωμένο πακέτο για DJ’s που
περιλαμβάνει το επαγγελματικό audio interface Traktor Audio 6, το λογισμικό Traktor Scratch Pro 2, 2
βινύλια και 2 CD με γραμμένο χρονικό κώδικα για ψηφιακό έλεγχο των μίξεων και τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης.

TRAKTOR AUDIO 2

€ 81

24bit/96kHz USB2 audio interface που απευθύνεται κυρίως σε DJs. Διαθέτει
2 stereo audio εξόδους με υποδοχές jack 1/8 (line / ακουστικών), ανεξάρτητο έλεγχο έντασης και ενδεικτικά LED. Οι μετατροπείς του interface είναι υψηλής πιστότητας Cirrus Logic.
Δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία καθώς τροφοδοτείται από τη θύρα USB του υπολογιστή. Μπορεί
και να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα interface για ακρόαση μουσικής με πολύ καλή ποιότητα. Στιβαρή
κατασκευή, πολύ μικρό σε μέγεθος.
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Traktor Kontrol Z2

€ 415

To TRAKTOR KONTROL Ζ2 είναι ο συνδετικός κρίκος για κάθε προνοητικό
DJ. Η πρωτοποριακή ιδέα 2 +2 προσφέρει ένα πολυτελές και ισχυρό αυτόνομο mixerμε δύο επιπλέον κανάλια για Remix Decks, προσφέροντας ηχητικό και δημιουργικό έλεγχο άνευ προηγουμένου.
Διαθέτει οτιδήποτε θα μπορούσε να ζητήσει ο σύγχρονος DJ, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρης
έκδοσης του TRAKTOR SCRATCH. Σε λιγότερο της μισής τιμής από άλλους κορυφαίους DJ mixers, το
TRAKTOR KONTROL Ζ2 συνδυάζει ένα προηγμένο σύνολο δυνατοτήτων, εξαιρετική ευελιξία, στιβαρή
ποιότητα κατασκευής και κομψή σχεδίαση. Χαρακτηριστικά: > DJ mixer / controller 2 +2 καναλιών
και audio interface 24-bit, > Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικών προδιαγραφών. > Εργονομικός σχεδιασμός με EQ 3 περιοχών και ειδικά φίλτρα ανά κανάλι, > Υψηλής ακρίβειας
κουμπιά, faders και ποτενσιόμετρα μάρκας Innofader, > Πολύχρωμα κουμπιά για Remix Deck / cue και
οθόνη LED, > Ενσωματωμένο USB hub για σύνδεση DJ Controller όπως τα TRAKTOR KONTROL F1 και
TRAKTORKONTROL X1, > Άμεση εγκατάσταση plug-and-play, > Το πακέτο περιλαμβάνει την πλήρη
έκδοση του λογισμικού TRAKTOR SCRATCH PRO 3 καθώς και το Traktor Scratch Timecode Bundle

Traktor Kontrol Z1

€ 149

Mixer για DJ που περιλαμβάνει και κάρτα ήχου. Το Traktor Kontrol Z1, συνδέεται 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 πρόγραμμα 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

Traktor Kontrol F1/X1 Bag

€ 34

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 τοποθετήσετε ασφαλώς το Χ1 και να είναι στο ίδιο ύψος με το μίκτη σας.

Traktor Kontrol S4 Flight Case MKII
Βαλίτσα μεταφοράς τύπου flight case για τον controller

€ 157

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.

MULTICORE CABLE

€ 27

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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TRAKTOR SCRATCH CONTROL VINYL MKII

€ 16

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.

TRAKTOR SCRATCH CONTROL CD MKII

€ 9

CD με γραμμένο κώδικα time code για χρήση του αναλογικού 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.

TRAKTOR BUTTER RUG

TRAKTOR DJ CABLE

TRAKTOR KONTROL STAND

Περιέχει 2 αντιολισθητικά καλύμματα για πλατώ (πικάπ)

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

Βάση στήριξης για τα Traktor Kontrol X1/ Traktor Kontrol F1

€ 16

€ 8

€ 40

Keyboard
Komplete Kontrol S88 MKII

€ 831

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 προγράμματα
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 βαρυκεντρισμένα 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.
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Komplete Kontrol S61 MKII

€ 558

To Komplete Kontrol S61 είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας 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 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. 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 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 εκδόσεις Komplete 9 και άνω, > Η συσκευασία περιλαμβάνει κουπόνι 25 €.

Komplete Kontrol S49 MKII

€ 415

To Komplete Kontrol S49 είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας 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 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. Γενικά χαρακτηριστικά του Komplete Kontrol
S49: > 49 ημι-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, > Συμβατό με τις εκδόσεις Komplete 9 και άνω, > Η συσκευασία περιλαμβάνει κουπόνι 25 €.

KOMPLETE KONTROL A25

€ 122

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 καλύτερο
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, > 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).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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KOMPLETE KONTROL A49

€ 161

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, > 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, > 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).

KOMPLETE KONTROL A61

€ 201

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 καλύτερο
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).

KOMPLETE KONTROL Μ32
SMART, STREAMLINED KEYBOARD CONTROLLER

€ 98

Κύρια Χαρακτηριστικά:
> Φορητό Micro-size keyboard controller, για όλα τα VST instruments και εφέ. > 32 πλήκτρα (Synthaction). > 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 κλίμακες, 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,
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Updates, Upgrades & Crossgrades

NI KOMPLETE 12 UPDATE

Για τους κατόχους τής έκδοσης Komplete 2 έως 11

NI KOMPLETE 12 ULTIMATE UPDATE

Για τους κατόχους τής έκδοσης Komplete 9-11 Ultimate.

NI KOMPLETE 12 ULTIMATE UPGRADE K8-12

€ 157
€ 323

Για τους κατόχους τής έκδοσης Komplete 8 έως 12

€ 498

NI KOMPLETE 12 ULTIMATE UPGRADE

Για τους κατόχους MASCHINE (αλλά όχι MASCHINE
MIKRO), KONTAKT 1-5, REAKTOR 2-5, GUITAR
RIG KONTROL 1-5 (αλλά όχι LE, GO, XE, SESSION η άλλες εκδόσεις GUITAR RIG),
KOMPLETE SELECT

€ 831

NI KOMPLETE 12 UPGRADE

€ 332

Για τους κατόχους MASCHINE (αλλά όχι MASCHINE
MIKRO), KONTAKT 1-5, REAKTOR 2-5, GUITAR RIG KONTROL 1-5 (αλλά όχι LE, GO, XE, SESSION η άλλες
εκδόσεις GUITAR RIG), KOMPLETE SELECT

NI KOMPLETE 12 ULTIMATE CE UPGRADE KU8-12

Για τους κατόχους τής έκδοσης Komplete Ultimate
8 έως 12

€ 500

NI KOMPLETE 12 ULTIMATE CE UPGRADE K8-12

Για τους κατόχους τής έκδοσης Komplete 8 έως 12

€ 790

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

UAD-2

DSP Card

UAD-2 Quad Core

€ 664

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 χαρακτηριστικά: > 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.

UAD-2 Octo Core

€ 997

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 χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 8 επεξεργαστές 21369 SHARC, > Περιλαμβάνει τα Plugins: 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.

UAD-2 Octo Custom

€ 1.163

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 χαρακτηριστικά: > 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 ταυτόχρονης λειτουργίας μέχρι 4 UAD-2 και 4 UAD-1 καρτών στο ίδιο σύστημα, >
Λειτουργία από 44.1kHz μέχρι 192kHz.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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UAD-2 Satellite Quad

€ 664

Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Quad Satellite της Universal Audio αποτελεί 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.

UAD-2 Satellite TB Quad

€ 664

Η νέα εξωτερική κάρτα UAD-2 Quad Satellite TB της Universal Audio
αποτελεί 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.
Βασίζεται στον επεξεργαστή 21369 SHARC® floating-point DSP της Analog Devices® και συνδέεται σε
θύρα Thunderbolt (1 και 2). 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), >
Υποστηρίζει 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.

UAD-2 Satellite USB Quad

€ 664

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. Συνδυάζει 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 υπολογιστές PC (Windows 7/8.1/10 64-bit). Γενικά χαρακτηριστικά του UAD-2 Satellite USB. > 4 (QUAD) επεξεργαστές SHARC , > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3 SuperSpeed, > Υποστηρίζει μέχρι: 24bit/192kHz, > Περιλαμβάνει 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, .

UAD-2 Satellite TB Octo

UAD-2 Satellite TB Octo Custom

UAD-2 Satellite TB Octo Ultimate

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

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

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

Ίδια με την UAD-2 Satelite USB Quad, αλλά με 8 επεξεργαστές.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 997

€ 1.329

€ 4.156

€ 997

Apollo 8 Quad

€ 1.662

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 αναλογικές
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 λογισμικό
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 συχνότητας: 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.

Apollo Firewire

€ 1.579

Το Apollo Firewire, 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, ενώ λειτουργεί σε PC και Mac. Τεχνικά χαρακτηριστικά Apollo Firewire : >
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 αναλογικές εξόδους monitor, > 2 εξόδους ακουστικών,
> 1 ψηφιακή είσοδο/έξοδο S/PDIF, > Ψηφιακή είσοδο/έξοδο ADAT (8 κανάλια),
> Είσοδο/έξοδο Word Clock, > Σύνδεση μέσω θύρας Firewire 800 (2 θύρες), >
Δυνατότητα συνδυασμού 2 Apollo Firewire, > Δέχεται κάρτα επέκτασης Thunderbolt 2, > Περιλαμβάνει
κάρτα UAD2 Quad, > Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη, > 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 συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz (± 0.1 dB), > Dynamic Range: 118 dB
(A-weighted), > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Υποστηρίζει Windows 7 64-Bit Edition
SP1, Mac OS X 10.8.5 Mountain Lion, 10.9.x Mavericks, or 10.10.x Yosemite.

Thunderbolt 2 Option Card

€ 415

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.

Thunderbolt 3 Option Card

€ 409

H κάρτα επέκτασης για σύνδεση των Apollo με τον Η/Υ, μέσω πρωτοκόλλου 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 σύνδεση 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Apollo Firewire + TB Option Card

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

Apollo X6

€ 1.911

€ 1.828

Το Apollo X6, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό 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 επέκτασης (μέχρι 4 Apollo interfaces και 6 UAD2), > Δυνατότητα 5.1 surround monitoring,
> Περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για μίξη (Console 2.0), > Περιλαμβάνει τα εφέ UAD Powered PlugIns “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.

Apollo X8

€ 2.244

Το Apollo X8, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό 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 αναλογικές 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 PlugIns “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.
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Apollo X8p

€ 2.743

Το Apollo X8p, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό 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/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.

Apollo X16

€ 2.909

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.
Τεχνικά 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, >
Ταυτόχρονη 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 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: 133
dB (A-weighted), > Υποστηρίζει Windows, Mac OS X.
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Apollo Twin USB

€ 690

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 εξόδους Line, 8 ψηφιακές εισόδους ADAT. Το Apollo Twin USB, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 3, ενώ λειτουργεί σε υπολογιστές PC (Windows 7/8 64-bit), ενώ με την τεχνολογία
Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών προενισχυτών μικροφώνων. Γενικά χαρακτηριστικά του UAD Apollo Twin USB > Θύρα σύνδεσης με PC: USB 3, > Υποστηρίζει εγγραφή/αναπαραγωγή 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 αναλογικές εξόδους Line, > 8 ψηφιακές εισόδους ADAT, > Εφαρμογή των εφέ κατά την εγγραφή σε πραγματικό 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 αποθήκευσης/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,

Apollo Twin Quad MK2

€ 997

Tο Apollo Twin Quad MKII, , αποτελεί ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό 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 μετατροπείς
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 υπολογιστές
PC και Mac, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει πιστή προσομοίωση κλασικών προενισχυτών
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 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), > 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, > Απόκριση 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.
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Apollo Twin Duo MK2
Ίδιο με το Apollo Twin Quad MKII, αλλά διαθετει DSP UAD2 Duo Core.

Apollo Twin Solo MK2
Ίδιο με το Apollo Twin Quad MKII, αλλά διαθετει DSP UAD2 Solo Core.

OX

€ 664

€ 498

€ 1.080

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 ηχογραφήσετε τον ενισχυτή σας, με οποιοδήποτε συνδυασμό ηχείων, μικροφώνων, ακουστικής σε οποιαδήποτε ένταση και χώρο επιθυμείτε.
Γενικά χαρακτηριστικά του UAD OX
> Κορυφαίας ποιότητας αναλογική συσκευή προσομοίωσης ηχείων, μικροφώνων και ακουστικής χώρου για λαμπάτους ενισχυτές κιθάρας. > 5 στάθμες ενίσχυσης (από τελείως κλειστό μέχρι τη στάθμη
ολόκληρης ορχήστρας). > Κουμπί “Rig” στο εμπρός μέρος, για άμεση επιλογή συνδυασμού προσομοίωσης μικροφώνου και καμπίνας ηχείου, > Σύστημα UA Dynamic Speaker Modeling, για πιστή προσομοίωση 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 αναλογικές 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)

Arrow

€ 415

Σε συνέχεια της σειράς Apollo Twin, το UAD Arrow, είναι ένα καινούργιο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής/μίξης, ιδανικό για οποιοδήποτε στούντιο ηχογράφησης. Αποτελείται 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. Το νέο UAD Arrow, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας Thunderbolt, λειτουργεί σε υπολογιστές PC και Mac, ενώ με την τεχνολογία Unison™ προσφέρει
πιστή προσομοίωση κλασικών ενισχυτών κιθάρας και προενισχυτών μικροφώνων. Με το UAD Arrow,
είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή, τα εφέ της UAD2, σε πραγματικό χρόνο (2ms
latency). Γενικά χαρακτηριστικά της UAD Arrow : > 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 Twin
MkII, > Υποστηρίζει Audio Units, VST, RTAS & AAX64, > Υποστηρίζει Mac OS X και Windows, > 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,
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Apollo Twin X Duo

€ 747

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), > 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.

Apollo Twin X Quad

€ 1.163

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 QUAD DSP processing. Διαθέτει νέους μετατροπείς AD/DA,
καθώς και 2 προενισχυτές 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.
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Apollo X4

€ 1.496

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 προενισχυτές μικροφώνων τεχνολογίας Unison. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apollo
X4: > UAD-2 QUAD Core processing, > Υποστηρίζει: (kHz) 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, > Highend 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, > 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 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.

UAD-2 Live Rack Core

€ 2.493

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,
συμπεριλαμβανομένου 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, > Επιτρέπει 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 παραμέτρων. Η εφαρμογή Live Rack διαθέτει επίσης δυνατότητες MIDI snapshot recall, καθώς και ενσωμάτωση networked software, μέσω δικτύου, με επιλεγμένες κονσόλες Soundcraft Vi. > Ειδικό διπλό τροφοδοτικό (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 πραγματικό χρόνο, για διόρθωση τονικότητας αλλά και για τα γνωστά modern pop vocal εφέ. > Αποθήκευση αρχείων 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.
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UAD-2 Live Rack Ultimate

€ 4.988

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,
συμπεριλαμβανομένου 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, > Επιτρέπει 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 παραμέτρων. Η εφαρμογή Live Rack διαθέτει επίσης δυνατότητες MIDI snapshot recall, καθώς και ενσωμάτωση networked
software, μέσω δικτύου, με επιλεγμένες κονσόλες Soundcraft Vi. > Ειδικό διπλό τροφοδοτικό (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 πραγματικό χρόνο, για διόρθωση τονικότητας αλλά και για τα γνωστά modern pop vocal εφέ. > Αποθήκευση αρχείων 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 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 SDD3000 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 DeEsser, 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.
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High-End Studio Hardware

4-710d

€ 1.828

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
τρανζίστορ (Transimpedance Solid State), > Ρυθμιστικό συνεχούς μίξης του κυκλώματος
λάμπας και του κυκλώματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης , > Ανεξάρτητη ρύθμιση
Gain και Output για περισσότερα ηχοχρώματα (καθαρό ή περισσότερο παραμορφωμένο ήχο), > 4 εισόδους 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 (τύπου 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).

6176

€ 2.244

To 6176 είναι ένας συνδυασμός του Μ610 και του 1176LN. Λαμπάτος προενισχυτής 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).

710 Twin Finity

€ 747

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 κυκλώματος τρανζίστορ, χωρίς προβλήματα φάσης , > Ανεξάρτητη ρύθμιση Gain και Output για περισσότερα 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 ηλεκτρικά όργανα, στο εμπρός μέρος, > +48V Phantom, > Φίλτρο Low Cut (75Hz), > Αντιστροφή φάσης,
> 19’’ Rack Kit (δέχεται 2 μονάδες), > Ενδεικτικό φωτιζόμενο όργανο στάθμης, > Απόκριση συχνότητας 20Hz έως 100kHz +/- 0.2 dBu, > Μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά, > Εσωτερικό τροφοδοτικό
(Universal), > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή (Made in the USA).
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High-End Κάρτες Ήχου

Lynx TWO Model A

€ 770

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.

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

Lynx L22

€ 840

€ 545

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.

Lynx LS-ADAT

€ 195

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

Lynx LS-AES

€ 370

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.
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Lynx AES16

€ 580

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).

Lynx AES16 SRC

€ 630

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών σε πρωτόκολλο AES/EBU, με
ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. 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).

Lynx AES16e SRC

€ 630

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (PCI express) σε πρωτόκολλο AES/EBU, με ενσωματωμένο μετατροπέα δειγματοληψίας. 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).

Lynx AES16e

€ 580

Κορυφαία ψηφιακή κάρτα ήχου 16 καναλιών (PCI express) 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).

Lynx E44

€ 979

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
υλικά 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 κατασκευάζεται στην Αμερική,

Lynx E22

€ 719

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 υλικά 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 κατασκευάζεται στην Αμερική,
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High-End D/A και A/D Μετατροπείς
Lynx AURORA 8

€ 1.843

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διαθέτει 8
αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced και 8 ψηφιακές εισόδους - εξόδους μέσω AES/EBU.
Ενσωματωμένος ψηφιακός μίκτης με ευέλικτο τρόπο διαχείρισης εισόδων και εξόδων, Word clock
I/O, MIDI I/O για έλεγχο του μετατροπέα μέσω MIDI, καθώς και για μελλοντικά updates. Δυναμική
περιοχή 117dB.

Lynx AURORA 16

€ 2.475

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διαθέτει 16
αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced και 16 ψηφιακές εισόδους - εξόδους μέσω AES/EBU. Ενσωματωμένος ψηφιακός μίκτης με ευέλικτο τρόπο διαχείρισης εισόδων και εξόδων, Word clock I/O, MIDI
I/O για έλεγχο του μετατροπέα μέσω MIDI, καθώς και για μελλοντικά updates. Δυναμική περιοχή
117dB.

Lynx AURORA 16-VT

€ 2.932

Μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz σε rack 1U. Διαθέτει 16
αναλογικές εισόδους και εξόδους balanced και 16 ψηφιακές εισόδους - εξόδους μέσω AES/EBU. Ενσωματωμένος ψηφιακός μίκτης με ευέλικτο τρόπο διαχείρισης εισόδων και εξόδων, Word clock I/O, MIDI
I/O για έλεγχο του μετατροπέα μέσω MIDI, καθώς και για μελλοντικά updates. Δυναμική περιοχή
117dB. Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης (εσωτερικά ποτενσιόμετρα).

Lynx Hilo

€ 2.262

Στερεοφωνκός μετατροπέας αναφοράς A/D και D/A 24bit/192kHz, με ενισχυτή
ακουστικών. Διαθέτει : > 3 ξεχωριστές αναλογικές εξόδους (Main, Monitor, Ακουστικά), με ανεξάρτητους μετατροπείς D/A για την κάθε μία. > Ψηφιακές εισόδους/εξόδους για όλα τα πρωτόκολλα : AES/
EBU (XLR, 2 κανάλια), SPDIF (RCA/Optical, 2 κανάλια), ADAT (Optical, 8 κανάλια). > Ενσωματωμένη
κονσόλα μίξης 32Χ32 καναλιών, για δρομολόγηση και έλεγχο των εισόδων/εξόδων. > Οθόνη αφής
LCD 480X272 pixel. > Περιλαμβάνει την κάρτα επέκτασης LT-USB για σύνδεση με υπολογιστή, η
οποία προσθέτει 16 ψηφιακές εισόδους/εξόδους USB 2.0 (drivers για Windows XP/Vista/7). > Word
Clock In/Out. > Τροφοδοσία από 230V AC, ή από πηγή 12V DC. > Διαστάσεις: 21,59 x 8,25 x 25,4 cm. >
Βάρος: 3 kg.

LT-TB
Κάρτα επέκτασης για τα Hilo/Aurora 16/Aurora 8. Επιτρέπει σύνδεση με υπολογιστή που διαθέτει θύρα επικοινωνίας Thunderbolt.

LT-HD
Κάρτα επέκτασης για Aurora 8, Aurora 16, για σύνδεση με ProTools HD.

LT-FW

€ 585

€ 362

€ 450

Κάρτα επέκτασης των Lynx Aurora 8 και Aurora 16 για σύνδεση με υπολογιστή. 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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LT-ADAT

€ 210

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).

Lynx TWO / Aurora
Interface σύνδεσης Lynx Two με Aurora

LT-USB
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).

€ 50

€ 362

Καλώδια Lynx
CBL-AES1605

Καλώδιο AES/EBU HD26 σε D25 standard Yamaha.

€ 60

CBL-AES1604

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

€ 65

Adaptor

RCA (SPDIF) σε XLR Male (AES).

€ 20

CBL-ICC

Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση 2 καρτών μεταξύ τους.

€ 20

CBL-UCC

Εσωτερικό καλώδιο clock για τη σύνδεση κάρτας Lynx με κάρτα video.

€ 25

CBL-DIGY85

Καλώδιο ψηφιακό από D25 (Yamaha) σε 4XLR Male και 4XLR Female.

€ 95

Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Female.

€ 85

Καλώδιο αναλογικό από D25 σε 8XLR Male.

€ 85

CBL-AIN85
CBL-AOUT85
CBL-L22Audio

Καλώδιο E22 / Lynx L22 Audio.

€ 48

CBL-L22Sync

Καλώδιο E22 / Lynx L22 Sync.

€ 41

CBL-L2AudioA

Καλώδιο E44 / LynxTWO-A Audio.

€ 59

Καλώδιο Lynx E44 Sync.

€ 55

CBL-ESync
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Eleven Rack + ProTools Annual

€ 600

Νέο επαναστατικό σύστημα πολυεφφέ και ηχογράφηση
για κιθαρίστες που σχεδιάστηκε ειδικά για να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 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 εκπληκτικά 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 μικροφώνων 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 ακουστικών 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.

Pro Tools 12 + Standard Support

€ 555

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 μπορείτε 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 προσωπικό 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.
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Pro Tools 12 Student

Εκπαιδευτική έκδοση Pro Tools 12.

€ 279

Pro Tools 12 Upgrade

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

€ 250

Pro Tools 12 Annual Subscription

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

€ 279

Pro Tools 11 Update from Pro Tools 10

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

€ 158

Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools LE

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

€ 158

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

€ 158

Pro Tools 12 Crossgrade from Pro Tools M Powered

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

€ 158

Pro Tools 11 Crossgrade από LE Student

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

€ 79

Pro Tools 11 Crossgrade από MP Student

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

€ 79

Pro Tools 12 Crossgrade από Pro Tools expess

DigiPak

€ 79

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

Pro Tools Instrument Expansion Pack

€ 325

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.

Pro Tools Custom Keyboard Mac
Πληκτρολόγιο για υπολογιστές Apple ειδικά σχεδιασμένο
για άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες των Pro Tools απευθείας από τα πλήκτρα του.
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€ 85

Pro Tools Custom Keyboard Win

€ 75

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.

Pace iLok 3

USB περιφερειακό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Pro Tools.

Pro Tools S3

€ 49

€ 4.189

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,
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Controllers

Artist Control

€ 1.528

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 μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε Windows7 και MacOSX.

Artist Color

€ 1.528

Προηγμένη επιφάνεια εργασίας που λειτουργεί μέσω Ethernet. Διαθέτει 3 οπτικά trackballs, 3 οπτικά trackwheels, 6 περιστρεφόμενα
ποτενσιόμετρα ευαίσθητα στην αφή για ρύθμιση 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.

Artist Mix

€ 915

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 μπορεί να ελέγξει πολλαπλές εφαρμογές
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.

Artist Transport

€ 395

Επιφάνεια εργασίας με κουμπιά transport και ρόδα Jog. Διαθέτει μία ζυγισμένη, οπτικά κωδικοποιημένη ρόδα jog και δαχτυλίδι shuttle, 7 εργονομικά κουμπιά
transport / navigation με ενδεικτικά LED πολλαπλών χρωματισμών, 6 προγραμματιζόμενα 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 σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στο σύστημα σας. Λειτουργεί σε
Windows7 και MacOSX.
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Sibelius
Sibelius 8

€ 493

Επαγγελματικό πρόγραμμα για δημιουργία και εκτύπωση παρτιτούρας που
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, συνθέτες, ενορχηστρωτές και μουσικούς κάθε είδους. Διαθέτει 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 εισαγωγής 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 χρησιμοποιήσετε 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 συμβατό 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).

Sibelius 8 Trade-Up

Αναβάθμιση από Sibelius First, Student, G7, προς έκδοση 8

€ 352

Sibelius 8 Academic

Έκδοση για εκπαιδευτικούς

€ 234

Sibelius 8 Legacy Upgrade
Sibelius 8 Upgrade + PS + AS

Έκδοση για τους χρήστες του Sibelius 7.5 και πρίν.

€ 79

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

€ 359

Sibelius First

€ 95

Προσιτή οικονομικά έκδοση του Sibelius που περιλαμβάνει πολλά από τα
χαρακτηριστικά της πλήρους επαγγελματικής έκδοσης και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ο σχεδιασμός 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 κειμένων 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).
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PhotoScore Ultimate 8

€ 229

Πρόγραμμα σάρωσης και μετατροπής παρτιτούρας. Έχει δυνατότητα να
αναγνωρίσει μία τυπωμένη ή ακόμα και χειρόγραφη παρτιτούρα και να τη στείλει σε κάποιο MIDI πρόγραμμα 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.

AudioScore Ultimate 8

€ 229

Πρωτοποριακό πρόγραμμα μετατροπής ενός μουσικού CD ή ενός MP3 σε
πεντάγραμμο. Χρησιμοποιώντας μία πολύ ευφυή τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει ταυτόχρονα έως 16 όργανα 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 ηχογράφησης από μικρόφωνο και μετατροπής του audio σήματος σε πεντάγραμμο σε ζωντανό χρόνο, εισαγωγής αρχείων MIDI και αυτόματη δημιουργία εκτυπώσιμης παρτιτούρας υψηλής πιστότητας. Λειτουργεί και
σαν VST plug-in (μόνο σε περιβάλλον PC). Είναι συμβατό με PC & Mac.

PhotoScore + AudioScore Bundle

Sibelius + PhotoScore Bundle

Sibelius + AudioScore Bundle

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το AudioScore και
NotateMe

€ 339

Πακέτο που περιλαμβάνει το PhotoScore και το Sibelius και
NotateMe

€ 699

Πακέτο που περιλαμβάνει το AudioScore και το Sibelius

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 699
€ 839

Auralia 4

€ 115

Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα 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 εκατοντάδες 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 κλίμακες, 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).

Auralia Student
Έκδοση για μαθητές.

Musition 4

€ 85

€ 125

Πρόγραμμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα 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 μαθητές 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).

Musition Student
Έκδοση για μαθητές.

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

Groovy Music Shapes

€ 85

€ 218

€ 62

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 παρομοιάζονται 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.

Groovy Music Jungle

€ 62

Ο επόμενος τίτλος της σειράς Groovy Music απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 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 αντιπροσωπεύονται από ζώα και φυτά.
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Groovy Music City

€ 62

Ο τρίτος και τελευταίο τίτλος της σειράς Groovy Music, που απευθύνεται
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.

Groovy Music Bundle
Πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα Grouvy Music

Sibelius Instruments

€ 130

€ 110

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, καθώς 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.

Sibelius Starclass

€ 110

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.
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BEATSTEP PRO

€ 199

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, ευαισθησίας, • 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 (ρυθμιζόμενο), > 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.

BeatStep Pro Black

€ 199

Το BeatStep Pro Black, 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 Black : > 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, ευαισθησίας, • 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 (ρυθμιζόμενο), > 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, >
Περιλαμβάνει 14 καλώδια CV/Gate. > Kensington lock.

BEATSTEP

€ 87

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, μεταμορφώνοντάς 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 εξωτερικό 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 τροφοδοτείται με
USB power adaptor, > USB Class compliant (δεν χρειάζεται drivers)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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BeatStep Black

€ 87

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
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, μεταμορφώνοντάς 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 (απαραίτητο 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).

V Collection 7

€ 332

Πακέτο που αποτελείται από όλα τα software synthesizers της Arturia.
Περιλαμβάνει 21 τίτλους λογισμικών: Matrix-12 V, Spark2, Solina V, VOX Continental V, Mini V, Modular V,
CS-80V, ARP2600 V, Prophet V & Prophet VS, Jupiter 8-V, Oberheim SEM V, Wurlitzer V,Synclavier V, B-3
V, Farfisa V, Piano V, Stage-73 V την νέα έκδοση Analog Lab 3, καθώς και τα ολοκαίνουρια Buchla Easel V,
DX7 V, CMI V, Clavinet V. Τα ενσωματωμένα synths έρχονται μαζί με 400 προσεκτικά επιλεγμένα presets και
ένα εύχρηστο διαχειριστή presets με δυνατότητα οργάνωσης των presets ανά όνομα, όργανο, τύπο preset
και project. Στο πακέτο έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες modulation, arpeggiator, εφφέ και πολυφωνία.
Λειτουργεί σε PC & Mac και είναι συμβατό με τα πρωτόκολλα VST, RTAS, Audio Units, ενώ τρέχει και αυτόνομα.

V Collection 6 Upgrade

Αναβάθμιση στην έκδοση 6

AudioFuse

€ 167

€ 498

Το AudioFuse, δημιουργεί νέα standards για την κατηγορία USB Audio Interface
αφού διαθέτει μετατροπείς AD/DA 24-bit 192kHz, προενισχυτές RIAA (phono), κορυφαίας ποιότητας
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

KEYLAB 88 MK2

€ 738

USB MIDI keyboard / controller. Χαρακτηριστικά: > 88 hammer-action πλήκτρα
(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, > Περιλαμβάνει 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,
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Keylab 88 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, > Λειτουργεί και σαν universal MIDI controller, > Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), > Βάρος : 8.48 Kg, > Διαστάσεις (W x D x H): 126 x 26 x 6.3 cm.

Keylab 61 Essential

€ 211

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.), Χαρακτηριστικά
Ήχου. > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής. > Δυνατότητα πλήρους ελέγχου και παραμετροποίησης των ήχων σε βάθος, μέσω των ποτενσιόμετρων 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 + pressuresensitive 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

Keylab 49 Essential

€ 165

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.), Χαρακτηριστικά Ήχου. > Περιλαμβάνει περισσότερα από 200 multi patches, οργανωμένα ανά είδος μουσικής. > Δυνατότητα 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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Keylab 49 MK2 Black

€ 373

Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab MkII
αντιπροσωπεύει 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 περιστρεφόμενα 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 μαγνητάκια 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 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 49 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 49 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 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 παρέχονται 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...

Keylab 49 MK2 White
Ίδιο με το KeyLab 49 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα.
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€ 373

Keylab 61 MK2 Black

€ 415

Το πολυτελές MIDI controller της Arturia, το KeyLab
MkII αντιπροσωπεύει 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 περιστρεφόμενα 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 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 μαγνητάκια 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. 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 πληκτρολόγιο, 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 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 παρέχονται 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...

Keylab 61 MK2 White
Ίδιο με το KeyLab 61 MK2 Black, σε άσπρο χρώμα.
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Minilab MKII

€ 94

Το Minilab MKII είναι ένα επαγγελματικό φορητό keyboard /
controller κατάλληλο για οποιοδήποτε μοντέρνο στούντιο. Το Minilab MKII είναι το νέο
USB MIDI Controller της Arturia που παντρεύει μοναδικό στυλ, απίστευτο χειρισμό και την απαραίτητη φορητότητα για να μπορείτε να πάρετε το στούντιό σας όπου κι αν πάτε. Φτιαγμένο για επαγγελματίες που βρίσκονται συχνά στο πόδι και διαθέτουν περιορισμένο χώρο, το minilab προσφέρει
ποικίλες δυνατότητες ενώ διαθέτει στιβαρή κατασκευή…Είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με οποιοδήποτε μουσικό λογισμικό. Και συνδυάζοντάς το με με το λογισμικό Analog Lab Lite, μπορείτε να
αποκτήσετε ένα πραγματικό υβριδικό συνθεσάιζερ που διαθέτει μια συλλογή από εκατοντάδες ήχους
από την συλλογή V-Collection. Γενικά χαρακτηριστικά του Minilab MKII : > 25 mini πλήκτρα, ευαίσθητα στην πίεση, > 16 Multi-Function Encoders (για έλεγχο του DAW), > 8 φωτιζόμενα pads, > Pitchbend
και Modulation touch strip, > 8 user presets, > Είσοδος ποδοδιακόπτη (Sustain pedal jack), > Θύρα USB 2.0,
> USB powered, > Class compliant, > Περιλαμβάνει το Analog Lab Lite, > Περιλαμβάνει το Ableton Live Lite,
> Περιλαμβάνει το UVI Grand Piano Model D (Steinway Model D grand piano), > Διαθέτει συλλογή από 17
iconic instruments, από τα καλύτερα συνθεσάιζερ και keyboard, > Διαστάσεις : 355mm x 220mm x 50mm, >
Βάρος: 1.5 Kg,

KEYSTEP

€ 109

Το KeyStep, είναι ένα νέο μουσικό εργαλείο που συνδυάζει τη λειτουργικότητα 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 σύνδεση 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).

KeyStep Pro

€

Το KeyStep Pro είναι ένας ελεγκτής MIDI 37 πλήκτρων και πολυκάναλο πολυφωνικό 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 πολυφωνικό 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 χρησιμοποίησαν 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 δημιουργήσετε ολόκληρα τραγούδια ή τμήματα του σετ σας. Scenes: > Στιγμιότυπα (snapshots) όλων των ακολουθιών (sequences) μέσα σε ένα μοτίβο (pattern), επιτρέποντάς σας να μεταβείτε άμεσα ανάμεσα σε ομάδες
ακολουθιών (sequences). Projects: > Όλα σε ένα μέρος. > Φορτώστε, αντιγράψτε, τροποποιήστε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε για αργότερα στην ενσωματωμένη μνήμη του.
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MICRO BRUTE

€ 236

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,

MatrixBrute

€ 1.695

Ξεχάστε τις μικροσκοπικές οθόνες LCD, τα πολλά μενού και υπομενού,
τις πολύπλοκες λειτουργίες που πρέπει να θυμάστε και αφεθείτε στη χαρά της άμεσης
δημιουργίας και σύνθεσης 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 πραγματικό 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),
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DrumBrute

€ 290

Το DrumBrute είναι ένα επαγγελματικό αναλογικό drum machine,
βασισμένο 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 οποιαδήποτε 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 αναλογικός 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

MiniBrute 2

€ 373

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
χαρακτηριστικά 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 λειτουργείες , 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 καλύπτοντας 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.
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MiniBrute 2S

€ 373

Γνωρίστε το απόλυτο sequencer-synth. Όλα όσα ξέρετε και αγαπά
τε 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 χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Διαθέτοντας
δύο θρυλικούς πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker , καινοτόμο looping envelope, και handson 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 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 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 άπειρες. Την θέση των πλήκτρων έχουν πάρει τα pads τα , το MiniBrute 2S διαθέτει ένα triplelayer μονοφωνικό 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
ευχαριστιθείτε! > Εξαιρετική συνδεσιμότητα: συμπεριλαμβάνοντας ένα mod matrix με 48 CV εισόδους και
εξόδους, 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.

Rack Brute 3U

€ 207

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.

Rack Brute 6U

€ 240

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.
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DrumBrute Impact

€ 241

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 οποιοδήτε 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 επιλογές: 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

AudioFuse Studio

€ 725

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 εισόδους, 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 είσοδο, 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.

AudioFuse 8Pre

€ 564

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
περιλαμβάνει 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. > Διαστάσεις: 440 Χ 260 Χ 45mm. > Περιλαμβάνει: Power supply, καλώδιο USB, καθώς και το AudioFuse Creative
Suite.
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MicroFreak

€ 224

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.
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UDG GEAR

UDG Creator Wheeled MIDI Controller BriefCase Black 15.6’’

U8012BL

€ 129

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’’

UDG Creator Laptop Shield 17’’ for Windows

U8053

€ 8

Η UDG
Creator Laptop Shield είναι η ιδανική θήκη για μεταφορά του φορητού υπολογιστή σας. Είναι κατασκευασμένη από συμπαγές, ανθεκτικό Ballistic Nylon με εσωτερική επένδυση κατάλληλη για να προστατεύει
το πολύτιμο laptop σας.
Το κάλυμμα μπορεί να ανοίξει πλήρως και διαθέτει επιπλέον εσωτερικό λουράκι για να κρατάει το
laptop στη θέση του. Είναι κατάλληλο για laptop Windows 17’’. Εξωτερικές Διαστάσεις: 42.00 x 5.00 x
33.00 cm

UDG Creator Headphone Hardcase Large

U8200BL

€ 21

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 πλαστικοποιημένο 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 Διαστάσεις:Cm: 20.5 x 20.5 x 8.5, Βάρος: 0.3 kg.

UDG Creator Headphone Case Small

U8201SL

€ 17

Η θήκη UDG
Creator Headphone Hardcase Small 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 πλαστικοποιημένο 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.

UDG Creator Headphone Case Small

U8201ΒL

€ 17

Η θήκη UDG
Creator Headphone Hardcase Small 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 πλαστικοποιημένο 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.
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UDG Creator NI Kontrol X1/F1 Hardcase Protector

U8410

€ 25

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.

UDG Creator NI Maschine Hardcase Protector

U8411

€ 43

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 Διαστάσεις:Cm: 37 x 35 x 7. Βάρος: 1 kg.

UDG Creator DIGI Hardcase Small

U8418

€ 14

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.

UDG Creator DIGI Hardcase Medium

U8426BL

UDG Creator DIGI Hardcase Large

U8419

UDG Creator Cartridge Hardcase

U8420

€ 21

€ 67

€ 21

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 εξωτερικό 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.
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UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Medium

U9012

€ 101

Τσάντα ώμου,
ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους
, 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.

UDG Ultimate Midi Controller SlingBag Small

U9011

UDG Ultimate Midi Controller Sling Bag Large

U9013

€ 84

€ 118

Τσάντα ώμου,
ειδικά σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες DJ που χρησιμοποιούν MIDI controller μεγάλου μεγέθους
, 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, 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 20’’.
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: 55 x 39 x 18. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 50 x 34 x 7. Βάρος: 2 kg

UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Large

U9017

€ 113

Βαλίτσα μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με επένδυση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία 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 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 Διαστάσεις:cm: 39 x 48 x 18.5, Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 32 x 41 x 12, Βάρος: 2.15 kg, Χρώμα: Μαυρο.

UDG Ultimate PIONEER CD Player/Mixer Bag Small

U9018

€ 101

Βαλίτσα
μεταφοράς, κατασκευασμένη από κυψελωτό υλικό, με 25 χιλιοστά επένδυση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία 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 χειρολαβή. 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.
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UDG ProducerBag Small

U9023

€ 126

H τσάντα
μεταφοράς Producer Bag δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ηλεκτρονικού μουσικού. Είναι 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.

UDG Ultimate ProducerBag Large

U9022

€ 151

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 μεγάλο 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 επένδυση.

UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small

U9103

€ 168

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. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ύφασμα, το UDG Ultimate Midi Controller Backpack Small. 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 «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 μεγάλων 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 τσάντας. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 38 x 56 x 17. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 33.5 x 50 x 8. Βάρος: 3 kg.

UDG Ultimate Midi Controller Backpack Large

U9104

€ 202

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 μεγάλων 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, Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 35 x 71 x 12, Βάρος: 3.80 kg, Χρώμα: Μαύρο/ Πορτοκαλί επένδυση.
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U9101

UDG Ultimate Digi BackPack

€ 126

Το σακίδιο
UDG Ultimate Digi BackPack έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου DJ που δουλεύει 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 οτιδήποτε 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

UDG BackPack

U9102

€ 109

Το σακίδιο 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 διαρρύθμιση για αποθήκευση αξεσουάρ. Αποσπώμενα λουριά πλάτης. Μαλακή χειρολαβή. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 40 x 51 x 22. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 33 x 40 x 14. Βάρος: 1.5 kg.

UDG SlingBag Black Grey Stripe

U9635

€ 59

Η SlingBag
είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 50 δίσκους βινυλίου. Διαθέτει τσέπες στα πλαϊνά 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: Αδιάβροχο 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

UDG SlingBag Black

U9630
Χωρίς UDG

CD wallets 24.

UDG SlingBag Trolley Set Deluxe

U9679BL

€ 110

€ 252

Πολυτελές
σετ που αποτελείται από μια τσάντα SlingBag και την κορυφαία τσάντα Trolley Deluxe 12’’ της UDG,
που διαθέτει κρυφό σύστημα τρόλεϊ, ροδάκια με ομαλή κύλιση, φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης και ενσωματωμένη κλειδαριά με συνδυασμό. Η Trolley Deluxe χωράει έως 60 δίσκους βινυλίου και
η SlingBag περίπου 50 δίσκους βινυλίου. Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Σετ που αποτελείται από τις
τσάντες SlingBag Trolley Deluxe + SlingBag. Συνολική χωρητικότητα 50 + 60 δίσκων βινυλίου. Μεγάλες
τσέπες στην μπροστινή και τις πλαϊνές όψεις, κατάλληλες για μεταφορά αξεσουάρ. Φερμουάρ με ειδική
επεξεργασία ανοδίωσης. Δώρο 4 UDG CD wallets 24. Ενσωματωμένο σύστημα Trolley.
SlingBag Trolley Deluxe: Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 40.00 x 45.50 x 31.00. Εσωτερικές Διαστάσεις:
Cm: 31.50 x 32.00 x 20.00.
SlingBag: Εξωτερικές Διαστάσεις: Cm: 39.00 x 38.00 x 21.00. Εσωτερικές Διαστάσεις: Cm: 32.00 x
32.00 x 16.00. Βάρος: 6.4 kg.
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UDG Trolley To Go

U9870BL

€ 143

Η βαλίτσα
UDG Trolley To Go είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τσάντες κατάλληλες 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.

UDG Headphone Bag

U9960

€ 26

Η UDG
Headphone Bag είναι μια συμπαγής θήκη που χωράει τα περισσότερα αναδιπλούμενα ακουστικά DJ.
Διαθέτειένα ειδικό ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ιμάντα ώμου και μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες
τσάντες UDG. Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Εσωτερική επένδυση, Αποσπώμενος ιμάντας ώμου,
Κλειδαριά με συνδυασμό, Φερμουάρ με ειδική επεξεργασία ανοδίωσης. Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm:
18.50 x 18.50 x 9.50. Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 30.00 x 32.00 x 15.00. Βάρος: 0.3 kg.

UDG Creator Laptop / Controller Stand

U6010

€ 126

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 περιλαμβάνει προστατευτική θήκη από νεοπρένιο. Διαστάσεις: cm: 34 x 42 x 28, Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο
αεροπορικού τύπου, Βάρος: 1.6 kg, Χρώματα: Black, Συμβατό με: laptop 13”-18” , iPad ή controller.
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UDG Ultimate NI Traktor Kontrol X1/F1 Neoprene Sleeve

U9965

€ 13

Η UDG
Ultimate NI Traktor Kontrol X1/F1 Neoprene Sleeve είναι μια μαλακή θήκη για το τα Traktor Kontrol X1/
F1 της Native Instruments, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση
για την προστασία της συσκευής σας κατά την μεταφορά σε συναυλίες και φεστιβάλ.

UDG Ultimate NI Komplete Audio 6 Neoprene Sleeve

U9967

€ 3

Η UDG
Ultimate NI Komplete Audio 6 Neoprene Sleeve είναι μια μαλακή θήκη για το Komplete Audio 6 της
Native Instruments, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση για την
προστασία της συσκευής σας κατά την μεταφορά σε συναυλίες και φεστιβάλ. Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: cm: 18.5 x 14.5 x 3. Βάρος: 0.06 kg.

UDG Ultimate NI Maschine Mikro Neoprene Sleeve

U9968

€ 14

Η UDG
Ultimate NI Maschine Mikro Neoprene Sleeve είναι μια μαλακή θήκη για το Maschine Mikro της Native
Instruments, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση για την προστασία της συσκευής σας κατά την μεταφορά σε συναυλίες και φεστιβάλ. Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις:
cm: 33.5 x 31 x 2.5. Βάρος: 0.18 kg.

UDG CD Wallet 128

U9979BL

€ 38

Θήκη για
αποθήκευση έως 128 CD ή DVD. Το UDG CD Wallet 128 είναι σχεδιασμένο για να χωράει ακριβώς στις
κορυφαίες τσάντες της UDG SlingBag Trolley και SlingBag και είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής
ποιότητας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D. Διαστάσεις: cm: 31.00 x 32.00 x 7.50.
Βάρος: 1.9 kg.
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UDG CD Wallet 100 Steel Grey

U9977SG/OR

€ 29

Θήκη για
αποθήκευση έως 100 CD ή DVD. Το UDG CD Wallet 100 είναι σχεδιασμένο για να χωράει ακριβώς στις
κορυφαίες τσάντες της UDG SlingBag Trolley και SlingBag και είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής
ποιότητας. Χαρακτηριστικά: Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, Διαστάσεις: cm: 29.5 x 21 x 8.5, Βάρος:
0.5 kg.

UDG Ultimate CourierBag DeLuxe 17

U9490

€ 84

Η UDG
Ultimate CourierBag DeLuxe 17» είναι μια μεσαίου μεγέθους τσάντα που χωράει περίπου 40 δίσκους
βινυλίου ή 35 αν φιλοξενεί και το laptop. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή και ιμάντα ώμου. Είναι ιδανική
για επαγγελματική και καθημερινή χρήση καθώς διαθέτει πληθώρα από τσέπες. Διαθέτει 2 κύρια διαμερίσματα για το laptop και τα βινύλια, 2 εξωτερικές τσέπες καθώς και 4 επιπλέον εσωτερικές τσέπες.
Επιπλεόν, η στιβαρή της κατασκευή καθιστά αδύνατο να χαλάσει η χειρολαβή και ο ιμάντας ώμου.Η
Ultimate CourierBag DeLuxe 17» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με την UDG
SlingBag Trolley. Χαρακτηριστικά: > Ύφασμα: Αδιάβροχο Nylon 420D, > 2 κύρια διαμερίσματα με επένδυση για μεταφορά περίπου 35-40 δίσκων βινυλίου και laptop 17’’, > 2 πλαϊνές τσέπες με ειδική θέση
για κινητό τηλέφωνο, > Δώρο μία ειδική θήκη για το laptop με επένδυση και χειρολαβή, > Αποσπώμενος ιμάντας ώμου, > Μαλακή χειρολαβή για εύκολη μεταφορά, > Ειδική τσέπη για αποθήκευση στυλό
και usb stick, > Εξωτερικές Διαστάσεις:Cm: 47 x 38 x 16.5, > Εσωτερικές Διαστάσεις:Cm: 43 x 36 x 9,
> Βάρος: 2,10 kg, > Χρώματα: Μαύρο/Πορτοκαλί επένδυση

UDG Ultimate CourierBag

U9456

UDG Ultimate CourierBag Deluxe

U9470

UDG Creator Novation Launchpad S Hardcase Black

U8423

€ 42

€ 76

€ 17

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

UDG Ultimate CD SlingBag 258

U9646BG

€ 34

Θήκη μεταφοράς για έως 258 CD ή DVD. Διαθέτει 2 εξωτερικές τσέπες καθώς και κύριο διαμέρισμα με διαχωριστικά.
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
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Urbanite MIDI Controller FlightBag Large

U7002

€ 151

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 κυρίως 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 Διαστάσεις:cm: 70 x 40 x 11 cm, > Βάρος: 2,60 kg, > Χρώμα: Μαύρο

Urbanite MIDI Controller FlightBag XL

U7003BL

€ 168

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 κυρίως 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

Urbanite MIDI Controller FlightBag Medium

U7001BL

€ 142

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 κυρίως 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-SB, NI Traktor S4 MK2/S2 MK2, Numark Mixtrack Pro II, Reloop Beatpad, Akai
MPC Renaissance, Vestax VCI-400DJ. 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: 56.5 x 37 x 18, > Εσωτερικές Διαστάσεις:cm: 53 x 34 x 9, > Βάρος: 2,60 kg, > Χρώμα:
Μαύρο

Urbanite MIDI Controller Sleeve Medium

U7101BL

€ 84

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: Αδιάβροχο 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

Urbanite MIDI Controller Sleeve Large

U7102BL

€ 91

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
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Urbanite MIDI Controller Sleeve Extra Large

U7103BL

€ 117

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

Creator Controller Hardcase XL

U8303BL

€ 76

H UDG Creator
Controller Hardcase XL είναι μια σκληρή θήκη ειδικά φτιαγμένη για την ασφαλή μεταφορά των DDJSX2, XDJ R1, DDJ S1/T1, Numark N4, NS6, 4 TRAK. Η UDG Controller Hardcase είναι κατασκευασμένη
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 προστατεύει 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.

Creator Controller Hardcase L

U8302BL

Creator Controller Hardcase XXL

U8304BL

Creator Controller Hardcase M

U8301

Ultimate StarterBag

U9500

€ 59

€ 101

€ 42

€ 59

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 Διαστάσεις:Cm: 32.5 x 33 x 17.5, > Βάρος: 2.1 kg, > Χρώματα: Camo Grey

Ultimate Tone Control Sleeve Black

U9648BL

€ 22

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 κατασκευασμένη 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 ανοίγματα 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
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Ultimate Pioneer RMX-1000 Neoprene Sleeve

U9969BL

€ 15

Η UDG
Ultimate Pioneer RMX-1000 Neoprene Sleeve είναι μια μαλακή θήκη για το Pioneer RMX-1000, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νεοπρένιο. Αποτελεί προσιτή λύση για την προστασία της συσκευής
σας κατά την μεταφορά σε συναυλίες και φεστιβάλ. Χαρακτηριστικά: > Διαστάσεις: cm: 36 x 20 x 2.5

UDG Creator MIDI Controller Sleeve for S2

U10063

κή θήκη για το Traktor Kontrol S2, με μαλακή επένδυση.

UDG Ultimate DIGI Headphone Bag Black

U9950BL

Προστατευτι-

€ 11

€ 34

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,

Urbanite MIDI Controller Backpack Large

U7202BL

€ 168

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 διαφορετικούς 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,

Urbanite MIDI Controller Backpack Medium

U7201BL

€ 159

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 διαφορετικούς 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, > Χειρολαβή 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,

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Creator Wheeled Laptop Backpack Black 21» Version 2

U8007BL

€ 235

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 CDJ2000 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
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UDG CABLES

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

U95001BL

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95001GR

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95001LB

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

U95001OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 1m

U95001OR

€ 7.50

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

U95001RD

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95001WT

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95001YL

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

U95002BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 2m

U95002BL

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

Σελίδα

112

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

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

U95002GR

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

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

U95002LB

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

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

U95002OR

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95002RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 2m

U95002RD

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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U95002WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 2m

U95002WT

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

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

U95002YL

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

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

U95003BL

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95003GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 3m

U95003GR

€ 11.00

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

U95003LB

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

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

U95003OR

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

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

U95003RD

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95003WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 3m

U95003WT

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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U95003YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 3m

U95003YL

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

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

U95004BL

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95004GR

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

U95004LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 1m

U95004LB

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

Σελίδα

116

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

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

U95004OR

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95004RD

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

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

U95004WT

€ 7.50

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 υπολογιστή 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

U95004YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 1m

U95004YL

€ 7.50

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

U95005BL

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95005GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 2m

U95005GR

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95005LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Light Blue Angled 2m

U95005LB

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95005OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 2m

U95005OR

€ 9.00

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 υπολογιστή 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
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U95005RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 2m

U95005RD

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95005WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 2m

U95005WT

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95005YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 2m

U95005YL

€ 9.00

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 υπολογιστή 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

U95006BL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m

U95006BL

€ 11.00

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 υπολογιστή 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
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U95006GR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 3m

U95006GR

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95006LB UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m

U95006LB

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95006OR UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 3m

U95006OR

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95006RD UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 3m

U95006RD

€ 11.00

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 υπολογιστή 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
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U95006WT UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 3m

U95006WT

€ 11.00

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 υπολογιστή 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

U95006YL UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 3m

U95006YL

€ 11.00

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 υπολογιστή 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
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Live 10 Suite

€ 548

H σουίτα της Ableton αποτελεί την μεγαλύτερη και πληρέστερη έκδοση του μουσικού προγράμματος παραγωγής Live 10. Περιλαμβάνει ότι και οι μικρότερες 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 δώσουν νέα χρώματα στην ηχητική σας παλέτα .Το Live 10 φέρνει στο Push νέες λειτουργίες καθώς και νέα υψηλής ανάλυσης γραφικά . Με τις νέες
συλλογές από πακέτα ήχων το Live 10 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,Lim
iter,Looper,Phaser,Ping Pong Delay,Redux,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,Amp,Cabinet,Color Limiter,Corpus,Echo,Gated Delay,Pedal,Pitch Hack,ReEnveloper,Spectral Blur). Απεριόριστα audio και midi κανάλια. Απεριόριστα Scenes. 12 κανάλια send και
return. 256 audio κανάλια μονοφωνικών εισόδων. 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,D
rumSynths,Electric,Operator,Poli,Sampler,Tension,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, nondestructive editing με απεριόριστα undos, υποστήριξη 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 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. 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 ηλεκτρικών 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 προσαρμόζεται 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 10.1 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 10.1 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.
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Live 10 Standard

€ 295

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. Χαρακτηριστικά: 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,Redux,Reverb,Saturator,Simple
Delay,Tuner,Utility,Drum Buss,Dynamic Tube,EQ Eight, Filter Delay,Frequency Shifter,Glue Compressor,Multiband 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, υποστήριξη 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 αναδιοργάνωση 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. 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 10 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 10 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση
κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε.

Push 2 + Live 10 Suite Bundle

€ 585

Eπιφάνεια εργασίας, με νέα οθόνη ηψηλης ευκρίνειας, για το
Ableton Live 10, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μουσική, με έναν εντελώς νέο τρόπο. Συνδυάζει 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 μοτίβα, τα ρυθμικά μοτίβα, τις λούπες και οτιδήποτε αποτελεί μέρος του κοματιού που συνθέτετε. Μπορείτε 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 τραγούδι
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 έλεγχο
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
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Live 10 Intro

€ 82

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. Ενσωματώνει 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,Satur
ator,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 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. 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 10 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 10 είναι πιο έτοιμο από ποτέ με καλύτερη οργάνωση και
αρχειοθέτηση κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση βρίσκοντας πάντα αυτό που ψάχνουμε.

Live 10 Suite UPG απο Suite7-9

Live 10 Suite Educational

Αναβάθμισή από Live 7-9 Suite σε Live 10 Suite.

€ 207

Εκπαιδευτική έκδοση για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.

€ 204

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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High-End Λαμπάτοι Επεξεργαστές Σήματος

CL 1B Compressor (Mono)

€ 2.863

Μονοφωνικός λαμπάτος compressor. Διαθέτει μοναδικό χαμηλής παραμόρφωσης σύστημα gain-reduction, το οποίο είναι τοποθετημένο αμέσως μετά το μετασχηματιστή εισόδου και ελέγχεται από ενισχυτή ο οποίος
περιλαμβάνει δύο κυκλώματα ελέγχου, ένα για σταθερό 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.

CL 2A Dual Compressor

€ 3.391

Διπλός λαμπάτος compressor. Αποτελείται απο δύο ανεξάρτητους οπτικούς (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 (VUmeters) στάθμης εξόδου/ compression, Μεταβλητό χρόνο attack/ release 1,5:1 έως 10:1, Επιχρυσωμένους διακόπτες, Διακόπτη bypass, Stabilized DC voltages.

EQ 1A Equalizer (mono)

€ 3.990

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.

EQ 1AM Equalizer Master (mono)

€ 4.713

Πρόκειται για ειδική (Master) έκδοση του EQ 1A με προσθήκη 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. 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 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.
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LCA 2B Stereo Compressor Limiter

€ 3.695

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.

MEC 1A Recording Channel (mono)

€ 3.824

Μονοφωνικό λαμπάτο recording channel, που περιλαμβάνει
προενισχυτή μικροφώνου, Equalizer και compressor, σε μια συσκευή. Στο τμήμα του προενισχυτή 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 επιλογές 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.

ME 1B Midrange Equalizer (mono)

€ 2.135

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.

MP 1A Microphone Preamp (stereo)

€ 2.850

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, Ρύθμιση
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.

Σελίδα

128

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

PE 1C Program Equalizer (mono)

€ 2.032

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 pushpull 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 συχνότητας @ -3 dB: 5 Hz έως 40 kHz, Χαμηλός θόρυβος: λιγότερο από -85 dB @ -10 dB gain, Διακόπτης
In/Out.

SMC 2B Stereo Multiband Compressor

€ 3.602

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 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.

SMC 2BM Stereo Multiband Compressor Master

€ 5.060

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 μεταβλητές 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.

MMC 1A Mic Preamp & Multiband Compressor (mono)

€ 3.595

Μονοφωνικό λαμπάτο recording channel,
που περιλαμβάνει έναν προενισχυτή μικροφώνου/ line και ένα multiband compressor, σε μία
συσκευή. Στο τμήμα προενίσχυσης διαθέτει: Είσοδο
DI για σύνδεση ηλεκτρικών οργάνων (κιθάρα, μπάσσο, keyboard), Είσοδο line, και είσοδο μικροφώνου
με Phantom Power (+48V), αντιστροφή φάσης και
φίλτρο Pad -20 dB. Στο τμήμα του compression, περιλαμβάνει 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.
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SSA 2Β Stereo Summing Amplifier

€ 3.325

Λαμπάτος στερεφωνικός ενισχυτής μίξης
(Summing Amplifier). Αποτελεί ιδανική λύση για όσους χρησιμοποιούν πολυκάναλα προγράμματα 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 περισσότερες 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 %.

DESK-TOP FRAME RM 8
Ειδική καμπίνα για
τοποθέτηση 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.

COMPRESSOR MODULE CM 1A

€ 1.945

€ 1.390

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 παρακολούθηση 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.

EQUALIZER MODULE EM 1A

€ 1.390

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.

MIC-PREAMP MODULE PM 1A

€ 1.390

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 μείωσης 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.
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Προενισχυτές Μικροφώνων

Gain Station 1

€ 915

Μονοφωνικός προενισχυτής μικροφώνου και ηλεκτρικών μουσικών
οργάνων. Διαθέτει : > Ανεξάρτητη προενίσχυση λάμπας και τρανζίστορ, > Peak/FET Limiter, > Μεταβλητή αντίσταση εισόδου μικροφώνου (200 Ohms, 1,2 και 10 kOhms), > Ενίσχυση 60V Class-A,
> Επιλεγμένα υλικά και επίχρυσες επαφές στους διακόπτες, > Συνδέσεις Balanced XLR και TRS, >
Phantom power 48V, > Διακόπτης αντιστροφής φάσης, > Φίλτρο Hi Pass (50 Hz), > Μικρό μέγεθος
για εύκολη μεταφορά. Πρόσθετα: 24/96 AD converter, Lundahl Mic-in transformer.

Gain Bag

Θήκη μεταφοράς για το Gain Station 1.

Gain Station 1 AD

Το Gain Station 1 μαζί με 24Bit/192kHz AD converter.

Gold Mike MK2

€ 45
€ 1.072

€ 1.043

2κάναλος προενισχυτής μικροφώνου και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων. Διαθέτει : > Ανεξάρτητη προενίσχυση λάμπας και τρανζίστορ, > Peak/FET Limiter, >
Μεταβλητή αντίσταση εισόδου μικροφώνου (200 Ohms, 1,2 και 10 kOhms), > Ενίσχυση 60V
Class-A, > Επιλεγμένα υλικά και επίχρυσες επαφές στους διακόπτες, > Συνδέσεις Balanced
XLR και TRS, > Phantom power 48V, > Διακόπτης αντιστροφής φάσης, > Φίλτρο Hi Pass (50
Hz), > Ενδεικτικά όργανα VU, > Dynamic range (30dB Gain) 110dB, > Απόκριση συχνότητας
10Hz - 90kHz (-3dB). Πρόσθετα: 24/96 AD converter, Lundahl Mic-in/ Line-out transformers.

Gold Mike MK2 AD

Το Gold Mike MKII μαζί με AD converter.

€ 1.242

Crescendo

€

Eight-Channel Microphone Preamplifier featuring 120V Technology
Γενικά χαρακτηριστικά του SPL Crescendo
> Ο πρώτος παγκοσμίως προενισχυτής μικροφώνων με τεχνολογία 120V, τον οποίον είναι
σχεδόν αδύνατο να υπεροδηγήσετε. > Διαθέτει πολύ μεγάλη δυναμική περιοχή καθώς και
όρια παραμόρφωσης, χωρίς αλλοίωση στον ήχο, ώστε να μπορείτε να ηχογραφήσετε όλες
τις δυναμικές των μικροφώνων, χωρίς όρια. > Προηγμένη σχεδίαση (SUPRA op-amp),
με δυνατότητα ενίσχυσης ακόμα και των πιό γρήγορων μεταβατικών (transients) σε όλη
την περιοχή συχνοτήτων, με καθαρότητα και χωρίς παραμόρφωση. > Ελεγχος στάθμης
προενίσχυσης από 18dB έως 70dB. > Χρήση απόλυτα ταιριασμένων τρανζίστορ υψηλης ποιότητας, σε
όλα τα στάδια εισόδου εξόδου, για τέλειο ήχο. > Ενεργό κύκλωμα servo για εξάλειψη DC voltage. >
Κάθε κανάλι διαθέτει: έλεγχο στάθμης (Mic Gain), ένδειξη στάθμης (VU meter), διακόπτη αντιστροφής
φάσης, τροφοδοσία phantom power, διακόπτη -20dB PAD, μείωση της ένδειξης στα VU meter (VU
-10). > Power Supply: Τροφοδοτικό με τοροειδή μετασχηματιστή. Θωρακισμένο με ειδικό μεταλλικό
φύλλο (Mu-metal). > Απόκριση συχνότητας: 20-50kHz, -3dB. > Αντίσταση εισόδου: 10 kOhm. > Αντίσταση εξόδου: < 600 Ohm. > Στις εξόδους διαθέτει σύνδεση XLR (για κάθε μία) και σύνδεση DB25 (8
κανάλια).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Σελίδα

131

Channel Strips

Channel One MKII

€ 1.080

Μονοφωνικό Channel Strip υψηλής πιστότητας. Διαθέτει: > Λαμπάτο
προενισχυτή μικροφώνου και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, > Μονάδα De-Esser, > Μονάδα
Compressor/Limiter, > Μονάδα Noise Gate, > Μονάδα EQ 3 περιοχών, Ενισχυτή ακουστικών,
> Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS, > Ενδεικτικά όργανα VU, > Μέγεθος 2U
Rack. Πρόσθετα: 24/96 AD converter, Lundahl Mic-in/ Line-out transformers.

Channel One MKII AD

Το Channel One MKII μαζί με AD converter.

Track One MKII

€ 1.208

€ 720

Μονοφωνικό Channel Strip υψηλής πιστότητας. Διαθέτει: > Προενισχυτή μικροφώνου και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, > Μονάδα De-Esser, > Μονάδα
Compressor/Limiter, > Μονάδα Noise Gate, > Μονάδα EQ 3 περιοχών, Ενισχυτή ακουστικών,
> Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS, > Ενδεικτικά όργανα VU, > Μέγεθος 1U
Rack. Πρόσθετα: 24/96 AD converter, Lundahl Mic-in transformer.

Track One MKII AD

Το Track One MKII μαζί με AD converter.

Frontliner

€ 830

€ 1.526

Μονοφωνικό Channel Strip υψηλής πιστότητας. Διαθέτει: > Λαμπάτο
προενισχυτή μικροφώνου και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, > Μονάδα De-Esser, > Μονάδα
Compressor/Limiter, > Μονάδα Noise Gate, > Μονάδα EQ 3 περιοχών, Ενισχυτή ακουστικών,
> Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS, > Ενδεικτικά όργανα VU, > Μέγεθος 2U
Rack, > Ανεξάρτητες εισόδους/εξόδους στο κάθε τμήμα.
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Professional Fidelity

Pro-Fi Phonos black

€ 1.477

Το Phonos είναι ένας προενισχυτής για πικάπ, που χρησιμοποιούν κεφαλή κινητού μαγνήτη (MM) ή κινητού πηνίου (MC). Η καμπύλη ισοστάθμισης ακολουθεί το
πρότυπο RIAA και είναι κατάλληλη για όλους τους δίσκους βινυλίου. Το φίλτρο RIAA βασίζεται στο σχεδιασμό του Douglas Self.
Με δυνατότητα προενίσχυσης μέχρι 70 dB για κεφαλές MC και 51 dB για κεφαλές MM, το
Phonos είναι από τους πιό δυνατούς προενισχυτές πικάπ της αγοράς. Χαρακτηριστικά: > Προενισχυτής για πικάπ, τεχνολογίας VOLTAiR 120 V rail, > Ισοστάθμιση κατά RIAA (Douglas Self), >
Κατάλληλο για κεφαλές κινητού μαγνήτη (MM) ή κινητού πηνίου (MC). > Μέγιστη προενίσχυση: 51dB
(MM), 70dB (MC), > Μεταβλητή χωρητικότητα για κεφαλές MM: Off, 150 pF, 220 pF, 330 pF > Μεταβλητή αντίσταση για κεφαλές MC: 100, 220, 470; 2k2, 4k7, 10 kohms > Πυκνωτές Styroflex σε όλη τη
διαδρομή της ισοστάθμισης, > Μεταβλητή στάθμη: Normal, -10 dB, +4 dB, > Επίχρυσες εισόδους /
εξόδους (RCA), > Διαθέτει σύνδεση για γείωση του πικάπ, > Φίλτρο αποκοπής χαμηλών (Subsonic), >
Γραμμικό τροφοδοτικό με τοροειδή μετασχηματιστή, > Made in Germany

Pro-Fi Phonitor e Black

€ 1.385

Το Phonitor e, είναι ένας ενισχυτής ακουστικών, που περιλαμβάνει τα
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της σειράς Phonitor, σε μία λεπτή και όμορφη συσκευή.
Μπορείται να συνδέσετε ακουστικά που απαιτούν σύνδεση balanced και unbalanced, ενώ με
ισχύ εξόδου 3.7 W, η απόδοσή του είναι εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικά: > Ενισχυτής ακουστικών, τεχνολογίας VOLTAiR 120 V Rail, > Ξεχωριστές συνδέσεις για ακουστικά balanced και
unbalanced, > Κατάλληλο για όλα τα ακουστικά με αντίσταση μεγαλύτερη από 10 ohms, > Είσοδοι
balanced και unbalanced (XLR και RCA), > Προαιρετικά ψηφιακές εισόδους: USB, coaxial and optical,
> Προαιρετικά μετατροπέας DAC: 192 kHz / 24 Bit, > Phonitor Matrix με 2 presets για προσομοίωση
ακρόασης ηχείων, > Έλεγχος στάθμης (ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο), > Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2
x 3.7 W (120 ohms), > Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 300 kHz, > THD+N: 0.00091 %, > Dynamic
range: 135.5 dB, > Made in Germany

Pro-Fi Phonitor x Black

€ 2.032

Το Phonitor x, είναι ο απόλυτος ενισχυτής ακουστικών. Προσφέρει συνδέσεις για ακουστικά τόσο balanced όσο και unbalanced, ενώ με ισχύ εξόδου 3.7 W, η απόδοσή του είναι εντυπωσιακή. Το επαναστατικό σύστημα Phonitor Matrix, προσφέρει την πιό
ρεαλιστική ακρόαση για ακουστικά, αφού δημιουργεί την εντύπωση ακρόασης μέσω ηχείων.
Το Phonitor x, δεν είναι μόνο ενισχυτής ακουστικών, αλλά και ένας εξαιρετικός προενισχυτής,
όπου μπορείτε να συνδέσετε έναν τελικό ενισχυτή ή ενεργά ηχεία μόνιτορ. Χαρακτηριστικά:
> Ενισχυτής ακουστικών και προενισχυτής, τεχνολογίας VOLTAiR 120 V Rail, > Ξεχωριστές
συνδέσεις για ακουστικά και τελικό ενισχυτή balanced και unbalanced, > Κατάλληλο για όλα τα
ακουστικά με αντίσταση μεγαλύτερη από 10 ohms, > Είσοδοι balanced και unbalanced (XLR και RCA),
> Προαιρετικά ψηφιακές εισόδους: USB, coaxial and optical, > Προαιρετικά μετατροπέας DAC: 192
kHz / 24 Bit, > Έξοδοι balanced και unbalanced (XLR και RCA), > Phonitor Matrix για προσομοίωση
ακρόασης ηχείων, > Έλεγχος Laterality: super-fine balance, > Διακόπτης Mono, > Έλεγχος στάθμης
(ελέγχεται και με ηλεχειριστήριο), > Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2 x 3.7 W (120 ohms), > Απόκριση συχνότητας: 10 Hz - 300 kHz (-3 dB), > THD+N: 0.00091 % (HP), 0.00085 % (Line), > Dynamic range:
135.5 dB (HP), 136.3 dB (Line), > Σύνδεση AMP CTR με τον τελικό ενισχυτή Performer (για έλεγχο
του διακόπτη on/off), > Made in Germany
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Pro-Fi Director Black

€ 2.659

Το Director, συνδυάζει δύο συσκευές σε μία: Έναν προενισχυτή αναφοράς, με 6 εισόδους (2 αναλογικές, 4 ψηφιακές) και εξόδους balanced / unbalanced, καθώς
και έναν κορυφαίο μετατροπέα DA για PCM και DSD (μέχρι 384 kHz). Χαρακτηριστικά: >
Προενισχυτής με ενσωματωμένο μετατροπέα DA, τεχνολογίας VOLTAiR 120V rail, > Διαθέτει
4 ψηφιακές εισόδους: USB, AES/EBU, coaxial, optical, > Υποστηρίζει: μέχρι 384 kHz (PCM)
και DSD 2 (Double Rate DSD, DSD128), > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους (2x RCA), > Διαθέτει
έξοδο balanced και unbalanced (XLR, RCA), > Έλεγχος στάθμης με ποτενσιόμετρο motorized ALPS R
K27 «Big Blue» (ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο), > Επιλογέας εισόδου (ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο), > Οθόνη Avago dot matrix (δείχνει την επιλεγμένη είσοδο και τη συχνότητα δειγματοληψίας),
> Απόκριση συχνότητας (analog): 4 Hz μέχρι 300 kHz (-3 dB), > THD: 0,0008 % (analog), 0,0004 %
(digital), > Dynamic range: 137,6 dB (analog), 120,8 dB (digital), > Σύνδεση AMP CTR με τον τελικό
ενισχυτή Performer (για έλεγχο του διακόπτη on/off), > Υποστηρίζει Windows, Apple, > Διακόπτης
Stand-By/power on, > Γραμμικό τροφοδοτικό με τοροειδή μετασχηματιστή, > Made in Germany

Pro-Fi Performer S800 Black

€ 2.493

Το Performer s800, είναι ένας στερεοφωνικός τελικός ενισχυτής, με ισχύ
2 x 285 W για 4 ohms ηχεία. Χαρακτηριστικά: > Τελικός ενισχυτής Bi polar transistor, τεχνολογίας VOLTAiR 120V, > Ισχύς: 2 x 285 W στα 4 ohms; 2 x 185 W στα 8 ohms (λειτουργία
stereo), > Ισχύς: 450 W στα 4 or 8 ohms (λειτουργία mono – Bridge Mode), > Τοροειδή μετασχηματιστή με 855 VA, > 40800 µF capacitance για πιστότητα στις κορυφές, > Επίχρυσες
συνδέσεις για τα ηχεία (με προστατευτικό κάλυμα), > Συνδετήρες Neutrik XLR (για εισόδους
- εξόδους), > Direct slave μέσω της εισόδου (για bi-wiring), > Διακόπτης trim στις εισόδους
(μέχρι -5.5 dB ανά 0.5 dB), > Σύνδεση AMP CTR με τα Director or Phonitor x (για έλεγχο του
διακόπτη on/off), > Προστασία υπερθέρμανσης με φωτεινή ένδειξη, > Προστασία DC (direct current)
voltage με φωτεινή ένδειξη, > Made in Germany

Parametric Equalizer

Passeq

€ 3.816

2κάναλο παθητικό EQ. Διαθέτει: > Μετασχηματιστές εισόδου/εξόδου
Lundahl, > 6 περιοχές, > 72 φίλτρα για κάθε κανάλι, > Μεταβλητό εύρος ενίσχυσης υψηλών
συχνοτήτων, > Μέγεθος 4U Rack, > Δυναμική περιοχή 150dB , > Είσοδοι/ Έξοδοι balanced
XLR (κατασκευή από Switchcraft), > Διακόπτες και ποτενσιόμετρα κατασκευής Elma και
ALPS.

PQ (Mastering Edition)

€ 5.028

2κάναλο παραμετρικό EQ. Διαθέτει: > Μνήμη για αποθήκευση 800 ρυθμίσεων, > Δυνατότητα επαναφοράς των κουμπιών/διακοπτών στη θέση 0, > 5 περιοχές, >
Μέγεθος 4U Rack, > Εσωτερική λειτουργία 120 Volt, > Δυναμική περιοχή 150dB , > Είσοδοι/
Έξοδοι balanced XLR, > Λειτουργία με σταθερή και ποσοστιαία τιμή του Q, > Δυνατότητα
πολυκάναλης λειτουργίας (και με τηλεχειριστήριο), > Λειτουργία των ποτενσιομέτρων από
μοτέρ (motorized).

Qure

€ 1.440

2κάναλο παραμετρικό EQ με λάμπες. Διαθέτει: > 3 περιοχές, > Είσοδο/
έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS, > Έλεγχος στάθμης εισόδου (-12dB έως +18dB)
και εξόδου (-7dB έως +4dB), > Μέγεθος 2U Rack, > Μεταβλητά φίλτρα Hi-Pass και LowPass, > Διακόπτης bypass σε κάθε περιοχή/φίλτρο. Πρόσθετα: Lundahl Line-in/ Line-out
transformers.
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Monitor Controllers

SMC

€ 645

Επιτραπέζιος ελεγκτής ακρόασης 5.1 Surround. Διαθέτει: > Αναλογικό
έλεγχο στάθμης 5.1, > Διαχείριση ηχείων, > Κουμπί Mono, > Διακόπτη εξασθένισης (Dim), >
Πρόσθετη στερεοφωνική έξοδος ηχείων, > Επιλογή πηγής ήχου 2X surround και 2X Stereo, >
Ιδανικό σύστημα ακρόασης σε στούντιο για επεξεργασία ήχου σε ταινίες ή δημιουργία δίσκων
DVD.

MTC

€ 719

Επιτραπέζιος ελεγκτής ακρόασης Stereo με σύστημα ενδοεπικοινωνίας (talkback). Διαθέτει: > Αναλογικό έλεγχο στάθμης stereo, > Κουμπί Mono, > Διακόπτη
εξασθένισης (Dim), > Σύστημα ενδοεπικοινωνίας με ενσωματωμένο μικρόφωνο (talkback),
> 3 στερεοφωνικές εξόδους ηχείων, > Έξοδος Cue-Mix, > Επιλογή πηγής ήχου 6X Stereo
(4 balanced και 2 unbalanced), > Ενισχυτής ακουστικών, > Ιδανικό σύστημα ακρόασης σε
οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο.

Phonitor 2

€ 1.354

Υψηλής πιστότητας ενισχυτής ακρόασης για ακουστικά. Διαθέτει: >
Τεχνολογία 120 volts, > Κουμπί Mono, > Διακόπτη εξασθένισης (Dim), > Κουμπί Solo (αριστερά
- δεξιά), > Αντιστροφή φάσης, > Ενδεικτικά στάθμης VU, > Σύνδεση εισόδου / εξόδου balanced
XLR, > Πλήρης προσομοίωση ακρόασης μέσω ηχείων, > Ρύθμιση γωνίας των ηχείων, > Ρύθμιση
στάθμης ‘‘κέντρου’’ του ήχου, > Έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος).

Phonitor Mini

€ 486

Υψηλής πιστότητας ενισχυτής ακρόασης για ακουστικά. Το Phonitor
mini, χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλυτικό ήχο, που οφείλεται στην ιδιαίτερα προσεγμένη
σχεδίαση και στη χρήση ενισχυτή για ακουστικά τεχνολογίας 120-Volt. Γενικά χαρακτηριστικά του
Phonitor mini : > 120 Volt ενισχυτή για ακουστικά, > Phonitor Matrix: Σύστημα ακρόασης για καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή, > 2 εισόδους Line (XLR, balanced), > 2 εισόδους Line (RCA,
unbalanced), > 1 έξοδος ακουστικών (6,3-mm TRS), > Κατάλληλο για όλα τα ακουστικά (> 10
Ohm), > Δυνατότητα στήριξης σε βάση, > Λειτουργία Stereo/Mono, > Παραμόρφωση: 0,00052
%, > Απόκριση συχνότητας: 10 Hz – 300 kHz (- 3 dB), > Dynamic Range: 133 dB, > Διαστάσεις:
Πλάτος:14,4cm, Υψος: 4,4cm, Βάθος: 25,7cm, > Βάρος: 2,03kg,

Auditor

€ 510

Υψηλής πιστότητας ενισχυτής ακρόασης για ακουστικά. Διαθέτει: >
Τεχνολογία 120 volts, > Έξοδος ακουστικών (εμπρός μέρος), > Αναλογικό έλεγχο στάθμης stereo,
> Λειτουργία Mono, > Είσοδοι/έξοδοι balanced XLR, > Frequency Response: ‹5 Hz to ›200 kHz (-3
dB), > Dynamic Range: 129 dB (@ 600 Ohms Impedance), > Υψηλής ποιότητας ποτενσιόμετρο.

2Control

€ 531

2κάναλος επιτραπέζιος ελεγκτής ακρόασης Stereo. Διαθέτει: > 2 Stereo
εισόδους, > Έξοδο για 2 ακουστικά με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης (εμπρός μέρος), > Αναλογικό
έλεγχο στάθμης stereo, > Δυνατότητα σύνδεσης 5 ηχείων, > Λειτουργία Mono, > Είσοδοι/έξοδοι
balanced XLR, > Υψηλής ποιότητας ποτενσιόμετρο, > Διακόπτη εξασθένισης (Dim), > Ιδανικό για
έλεγχο στάθμης από κάρτες ήχου (ηχογράφηση σε υπολογιστές).
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Volume 8

€ 440

8κάναλος επιτραπέζιος ελεγκτής ακρόασης (οικονομική λύση για
ακρόαση 5.1 Surround). Διαθέτει: > Αναλογικό έλεγχο στάθμης 8 καναλιών, > Λειτουργία Mute, >
Είσοδο/έξοδο balanced DB25, > Υψηλής ποιότητας ποτενσιόμετρο, > Ενεργό κύκλωμα για καλύτερη απόδοση, > Οικονομική λύση για έλεγχο στάθμης σε στούντιο για επεξεργασία ήχου σε ταινίες ή
δημιουργία δίσκων DVD.

Volume 2

€ 331

2κάναλος επιτραπέζιος ελεγκτής ακρόασης Stereo. Διαθέτει: > Αναλογικό έλεγχο στάθμης stereo, > Λειτουργία Mute, > Είσοδο/έξοδο balanced XLR, > Υψηλής ποιότητας ποτενσιόμετρο, > Ενεργό κύκλωμα για καλύτερη απόδοση, > Ιδανικό για έλεγχο στάθμης από
κάρτες ήχου (ηχογράφηση σε υπολογιστές).

Phonitor xe

€

Το Phonitor xe, χαρακτηρίζεται από τον ζεστό και αναλυτικό ήχο, που
οφείλεται στην ιδιαίτερα προσεγμένη σχεδίαση και στη χρήση ενισχυτή για ακουστικά τεχνολογίας
120-Volt. Γενικά χαρακτηριστικά του SPL Phonitor xe : > Τεχνολογία 120V-Voltair-Technology. > Δυνατότητα συνδυασμού με το νέο μετατροπέα Uber-DAC768 (προεραιτικά). > Phonitor Matrix: Σύστημα
ακρόασης για καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή. > Ψηφιακές εισόδους με εγκατάσταση του
Uber-DAC768 (προεραιτικά): AES, Coaxial, Optical και USB. > 2 αναλογικές εισόδους Line (XLR,
balanced), > 2 αναλογικές εισόδους Line (RCA, unbalanced), > 2 εξόδους ακουστικών standard
(6,3-mm TRS) και balanced (4-pin XLR) στο εμπρός μέρος. > 2 εξόδους ακουστικών standard (6,3mm TRS) και balanced (4-pin XLR) στο πίσω μέρος. > Κατάλληλο για όλα τα ακουστικά (> 10 Ohm).
> Λειτουργία Stereo/Mono. > Παραμόρφωση: 0,00082 % (at 0 dBu, 1kHz, 100 kohms load), > Απόκριση συχνότητας: 10 Hz – 300 kHz (- 3 dB). > Dynamic Range: 130 dB.> Διαστάσεις: Πλάτος:278
mm, Υψος: 100 mm, Βάθος: 330 mm, > Βάρος: 5,1 kg,

Επεξεργαστές Ηχου

Cabulator

€ 490

Συσκευή προσομοίωσης ηχείου. Συνδέεται στην έξοδο ηχείων του
ενισχυτή οργάνων. Ιδανικό σε συναυλίες ή στούντιο για ηχογράφηση ηλεκτρικών μουσικών
οργάνων με ή χωρίς τη χρήση ηχείων. Διαθέτει: > Είσοδο ηχείων (1/4 TRS jack), > Έξοδο
για ηχεία (1/4 TRS jack), > Έξοδο DI για ηχογράφηση (1/4» TRS jack, transformer balanced)
> Ανεξάρτητη μεταβλητή στάθμη ηχογράφησης / ηχείου, > Επιλογή ανοικτού ή κλειστού
ηχείου, > Επιλογή ηχοχρώματος (modern / vintage).

Transducer

€ 763

Συσκευή προσομοίωσης ηχείου / μικροφώνου. Ιδανικό για ηχογράφηση
ηλεκτρικών μουσικών οργάνων χωρίς τη χρήση ενισχυτών/μικροφώνων. Διαθέτει: > Ειδικά
σχεδιασμένη είσοδο για μουσικά όργανα (Hi-Z), > Μεταβλητή σχέση ηχείου/μικροφώνου,
> Μέγεθος 2U Rack, > Επιλογή για προενίσχυση μικροφώνου, > Επιλογή είδους ηχείου και
είδους μικροφώνου, > Διπλή έξοδος (balanced), με αντιστροφή φάσης.

Stereo Vitalizer MK2-T

€ 735

Επεξεργαστής ήχου για ενίσχυση και βελτίωση οποιασδήποτε ηχογράφησης (ιδανικό και για mastering). Διαθέτει: > Τμήμα με λάμπες για περισσότερο ζεστό ήχο,
> Μέγεθος 2U Rack, > Λειτουργία Stereo, > Λειτουργία Stereo Expander, > Είσοδο/έξοδο με
σύνδεση Balanced XLR και TRS.
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Tube Vitalizer

€ 1.570

Κορυφαίος επεξεργαστής ήχου για βελτίωση οποιασδήποτε ηχογράφησης (ιδανικό και για mastering). Διαθέτει: > Ένα τμήμα με ξεχωριστό Compressor για τις
υψηλές και χαμηλές συχνότητες, με φίλτρα για έλεγχο του ήχου και ρυθμιστικά λειτουργίας
της συμπίεσης, > Ένα δεύτερο τμήμα με λάμπες (1950) για περισσότερο ζεστό ήχο, > Τα
δύο τμήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα, > Μέγεθος 2U Rack, > Ενδεικτικά
όργανα VU, > Λειτουργία Stereo, > Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS.

Kultube

€ 1.230

Στερεοφωνικός λαμπάτος compressor. Διαθέτει: > Σχεδίαση Class-A, >
Δυνατότητα Side Chain, > Σύνδεση για πολυκάναλη χρήση, > Ένδειξη στάθμης VU, > Μέγεθος 2U Rack, > Λειτουργία de-compression, > Tube saturation, > Είσοδο/έξοδο με σύνδεση
Balanced XLR και TRS. Πρόσθετα: Lundahl Line-in / Line-out transformers.

Kultube AD

Το Kultube μαζί με AD converter.

DynaMaxx

€ 1.401

€ 651

Στερεοφωνικός compressor. Διαθέτει: > Limiter, > Noise Gate, > Ένδειξη μείωσης στάθμης με LED (20 ψηφία), > Μέγεθος 1U Rack, > Λειτουργία de-compression,
> Δυνατότητα Side Chain, > Αυτόματος υπολογισμός χρόνου ανάλογα με το σήμα, > Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS

Transient Designer 4

€ 830

4κάναλη συσκευή, ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο της δυναμικής
των οργάνων. Λειτουργεί ανεξάρτητα από την ένταση του σήματος και μπορεί να μειώσει ή
να αυξήσει τη ‘‘διάρκεια’’ ενός ήχου. Αλλάζοντας τα Attack και Sustain, μπορεί να διορθώσει
προβλήματα συντονισμού (booming) ή βάθους (reverb), καθώς και να αναδείξει ή να υποβαθμίσει ένα όργανο στη μίξη. Διαθέτει: > Έλεγχο για Attack και Sustain, > Ένδειξη σήματος με LED, >
Μέγεθος 1U Rack, > Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS.

De-Esser

€ 490

2κάναλη συσκευή, ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο του ‘‘σίγμα’’
σε ηχογραφήσεις φωνής. Διαθέτει: > Εύκολη λειτουργία με αυτόματο υπολογισμό του
Threshold, > Επιλογή ανδρικής και γυναικείας φωνής, > Ένδειξη της μείωσης του ‘‘σίγμα’’ με
10ψήφιο LED, > Μέγεθος 1U Rack, > Είσοδο/έξοδο με σύνδεση Balanced XLR και TRS.

TwinTube

€ 1.053

Tube Saturation & Tube Harmonics Processor.
Το TwinTube, χρησιμοποιεί τα 2 πιό σπουδαία ηχητικά εφέ (Saturation και Harmonics) που
παράγουν οι λυχνίες, για την επεξεργασία του ήχου, ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής.
Χρησιμοποιήστε το Saturation του TwinTube για περισσότερη ζεστασιά και ένταση στον ήχο
(συγκρίνεται με το saturation της ταινίας). Χρησιμοποιήστε το Harmonics του TwinTube για
περισσότερη παρουσία και καθαρότητα στον ήχο χωρίς σημαντική αύξηση της έντασης (σαν το EQ).
Με τον τρόπο αυτό ξεχωρίζει ένα όργανο μέσα από τη μίξη. Το TwinTube λειτουργεί αποτελεσματικά
για όλους τους ήχους (vocals, acoustic guitars, drums, strings, brass).
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Iron

€ 4.239

Mastering Compressor
Πρόκειται για έναν κορυφαίας ποιότητας στερεοφωνικό compressor με λυχνίες (parallel dualtube circuit) τεχνολογίας High Dynamic 120 V. Γενικά χαρακτηριστικά: > Μεταβλητό bias, >
Parallel dual tube circuit, > Επιλογή λυχνιών (με Weigl Roe Test), > Ειδικοί μετασχηματιστές
Mu-Metal, > 6 ρυθμίσεις Rectifier, > Λειτουργία Sidechain με επιλογές: Off, 4 presets, ή από
εξωτερικό σήμα, > Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από διακόπτες ή ποτενσιόμετρα, > Λειτουργία Link mode: Οι ρυθμίσεις Threshold, Tube Bias, Attack, Release, Rectifier, Sidechain
EQs ελέγχονται από το δεξί κανάλι, > Πρόσθετο passive 120V EQ με 2 presets, > High
Dynamic 120V operating voltage, Λειτουργία Auto Bypass, > Made in Germany

Reducer

€ 312

Μονοφωνική συσκευή, που μειώνει την ένταση του μεγαφώνου ενός
ενισχυτή κιθάρας, χωρίς να αλλάζει τις ρυθμίσεις ή τον ήχο του ενισχυτή. Παρεμβάλλεται ανάμεσα
στον ενισχυτή και το μεγάφωνο. Με το Reducer, μπορούμε να έχουμε την υπεροδήγηση (overdrive)
που θέλουμε, χωρίς απαραίτητα να ακούγεται δυνατά το μεγάφωνο.

MasterBay S

€ 1.570

Mastering Router
Ειδική συσκευή «patchbay» για mastering. Διαθέτει: > 4 μεταβλητά inserts, > Λειτουργία Parallel Mix, > Αυτόματη σύγκριση Α/Β με επιλεγόμενη χρονική διάρκεια, > Loudness
compensation, > Έλεγχο Trim για όλες τις εισόδους και εξόδους, > Μεγάλο κεντρικό Master
Fader, > Για καλύτερο ήχο, όλες οι διαδρομές των σημάτων ελέγχονται απευθείας από διακόπτες και ποτενσιόμετρα χωρίς τη χρήση DAC ή VCA.

Hermes

€

Mastering Router with dual Parallel Mix
Το Hermes, αποτελεί μία επανάσταση στο χώρο του Mastering προσφέροντας ταχύτητα και αξιοπιστία. Γενικά χαρακτηριστικά του SPL Hermes : > Τεχνολογία 120V-VoltairTechnology.
> Δυνατότητα δρομολόγησης του σήματος μέχρι και σε 8 διπλούς επεξεργαστές (dualchannel processors) και σε οποιαδήποτε σειρά. > 2 ολοκληρωμένα παράλληλα στάδια μίξης.
> Δυνατότητα δημιουργίας / αποθήκευσης / σύγκρισης σύνθετων αλυσίδων επεξεργασίας.
> Άμεση και γρήγορη σύγκριση ανάμεσα σε 4 αλυσίδες επεξεργασίας. > Πλήρως παθητική σχεδίαση.
> Δυνατότητα ονομασίας των διαφόρων συσκευών. > Επίχρυσα ρελέ. > Noise (A-weighted): -121
dBu. > Crosstalk (at 1 kHz at 0 dBu): -130 dB. > 2U rack. > Διαστάσεις: 482mm X 88mm X 300 mm.

Gemini

€

Mastering M/S Processor
Το Gemini είναι ο πρώτος επεξεργαστής M/S Mastering με τεχνολογία 120V.
Γενικά χαρακτηριστικά του SPL Gemini : > Mid/Side Encoder / Decoder. > Τεχνολογία
120V-Voltair-Technology. > Δυνατότητα διαχωρισμού και επεξεργασίας ξεχωριστά του σήματος Mid (φωνή, μπάσο, ταμπούρο, ...) και του σήματος Side (κιθάρα, πιατίνια, χώρος, ...).
> Η χρήση ενός επεξεργαστή M/S όπως το Gemini, είναι ο μόνος τρόπος πρόσβασης σε μεμονωμένα
όργανα σε μία μίξη. > Λειτουργία Balance, για δυνατότητα τοποθέτησης του σήματος Mid μέσα στο
στερεοφωνικό αποτέλεσμα. > Λειτουργία Stereo Width, για ρύθμιση του ποσοστού μίξης και των 2
καναλιών. > Φίλτρο Elliptical, για μείωση χαμηλών συχνοτήτων του σήματος Side. > Οι δυνατότητες
πολλαπλασιάζονται εάν συνδυαστεί με ένα Hermes.
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Analog Summing
Neos

€ 5.902

24κάναλος αναλογικός μίκτης (summing mixer) με δυνατότητα Monitor,
ιδανικός για την τελική μίξη από υπολογιστή. Διαθέτει: > Τεχνολογία 120Volt, > 100-mm ALPS
faders, > Pan-pots, > Διακόπτες: Mono, Cut, Solo, “To Monitor Only”, > Ενδείξεις σήματος
(LED), > Τμήμα monitor με έλεγχο: Volume, Tape Mix (DAW return), Mute, Dim, Mono, >
Είσοδοι: 3Χ8 κανάλια με συνδετήρες DB25 connectors (balanced, TASCAM standard), balanced
XLR: Slave, Insert Return, Tape Return, > Έξοδοι: Recording Out, Monitor A και Monitor B με
συνδετήρες balanced XLR, > Έξοδοι: Alternative Out, Insert Send, Metering με συνδετήρες
unbalanced XLR, > Σχεδίαση 7U Rack, > Σύνδεση με δεύτερο Neos.

MixDream

€ 2.543

16κάναλος αναλογικός μίκτης (summing mixer), ιδανικός για την τελική
μίξη από υπολογιστή. Διαθέτει: > Σχεδίαση Class A/60V, > 16 σημεία Insert (balanced),
> Buss Insert, > Peak Limiter, > Μέγεθος 2U Rack, > Δυνατότητα επέκτασης (σύνδεση
περισσοτέρων MixDream μεταξύ τους), > Δυνατότητα Surround (με 3 MixDream), > Είσοδοι/
Έξοδοι balanced XLR και DB25, > Χαμηλού θορύβου τροφοδοτικό.

MixDream XP

€ 924

16κάναλος αναλογικός μίκτης (summing mixer), ιδανικός για την τελική
μίξη από υπολογιστή. Διαθέτει: > Σχεδίαση Class A/60V, > 2 εξόδους Stereo, > 8 διακόπτες
Mono, > Έλεγχος στάθμης εξόδου, > Μέγεθος 1U Rack, > Δυνατότητα επέκτασης (σύνδεση
περισσοτέρων MixDream XP μεταξύ τους), > Δυνατότητα Surround (με 3 MixDream XP), >
Είσοδοι/ Έξοδοι balanced XLR και DB25, > Χαμηλού θορύβου τροφοδοτικό.
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Software Plug-ins

EQ Rangers Vol. 1

€ 145

Γραφικό EQ, σε μορφή software. Περιλαμβάνει τα EQ : Bass Ranger (ειδικά σχεδιασμένο για μπάσο), Vox Ranger (ειδικά σχεδιασμένο για
φωνή) και Full Ranger (για όλες τις χρήσεις). Βασίζονται στις ομώνυμες συσκευές της SPL. Διατίθεται
σε έκδοση Native (RTAS, VST και AU). Λειτουργεί με iLock (σύστημα προστασίας).

Drum Xchanger

€ 175

Sofware για αντικατάσταση ήχων
ντράμς, από μία ηχογράφηση. Για την αναγνώριση των ήχων, χρησιμοποιεί την τεχνολογία του
Transient Designer. Η αντικατάσταση γίνεται από ενσωματωμένη βιβλιοθήκη έτοιμων ήχων 1 GB.
Υπάρχει δυνατότητα ποσοστού αντικατάστασης από 0 % - 100 %. Η όλη επεξεργασία γίνεται από
ειδικό editor, που περιλαμβάνεται. Διατίθεται σε έκδοση Native (RTAS, VST και AU).

Rack Pack Series

Premium Mic Pre

€ 430

Προενισχυτής μικροφώνου High-end. Διαθέτει: > 3πλό
στάδιο προενίσχυσης, > Μετασχηματιστές Lundahl στην είσοδο και έξοδο, > Phantom power 48V, > Μείωση ευαισθησίας
(Pad), > Φίλτρο Hi-Pass, > Έλεγχος φάσης, > Ένδειξη στάθμης VU, > 72 dB Gain, > Είσοδο / Έξοδο balanced XLR.

DynaMaxx

€ 350

Compressor / Limiter. Διαθέτει: > Αυτόματη λειτουργία, >
Λειτουργία De-compressor, > Stereo Link, > Ένδειξη μείωσης στάθμης LED, > Είσοδο / Έξοδο balanced XLR. Πρόσθετα:
Lundahl Line-in / Line-out transformers.

Twin Tube

€ 350

Διπλός επεξεργαστής σήματος με λυχνίες. Διαθέτει: >
Επιλογή συχνοτήτων, > Επίδραση στις αρμονικές, > Είσοδο / Έξοδο balanced XLR. Πρόσθετα: Lundahl Line-in / Line-out
transformers.

Transient Designer

€ 235

Επεξεργαστής για έλεγχο των δυναμικών σήματος. Διαθέτει:
> Stereo Link, > Ρύθμιση για Attack / Sustain / Στάθμη εξόδου, > Είσοδο / Έξοδο balanced XLR. Πρόσθετα: Lundahl Linein / Line-out transformers.

Vox Ranger

€ 350

Παθητικό γραφικό EQ 8 περιοχών ειδικά σχεδιασμένο για
τον έλεχχο της φωνής. Διαθέτει: > Ρύθμιση στάθμης εξόδου, > Είσοδο / Έξοδο balanced XLR. Πρόσθετα: Lundahl Line-in /
Line-out transformers.
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Κάρτες ήχου
Crimson 3

€ 581

USB audio/midi interface + Analog Monitoring, Phonitor Matrix,
Talkback Microphone
Η Crimson 3, συνδέεται σε PC/Mac μέσω θύρας USB 2.0 και χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής (made in Germany), ενώ οι μετατροπείς A/D και D/A της SPL, χαρίζουν στην Crimson 3, υψηλής πιστότητας καθαρό και ζεστό ήχο. Η Crimson 3, αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό κάρτας ήχου και monitor controller, γεγονός που την κατατάσει σε μία κατηγορία
από μόνη της. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητες που έχουν μόνο οι κονσόλες, όπως: Δυνατότητα
δημιουργίας διαφορετικής μίξης για τα ακουστικά του μουσικού, Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας
με το πάτημα ενός κουμπιού, Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας χωρίς σύνδεση με υπολογιστή/
DAW. Γενικά χαρακτηριστικά της SPL Crimson 3 : > 6 κανάλια εγγραφής (24Bit/192kHz), > 1
ψηφιακή είσοδος/έξοδος (SPDIF), > 2 είσοδοι μικροφώνων (συνδεση XLR, στο πίσω μέρος), με
διακόπτη για παροχή 48V phantom power, > 2 έξοδοι για να συνδεθούν 2 ζεύγη ηχείων (σύνδεση XLR και Jack TRS, στο πίσω μέρος), > 2 είσοδοι μουσικών οργάνων (Hi-Z, σύνδεση Jack TRS,
στο εμπρός μέρος), > 4 είσοδοι Line In (σύνδεση 1/4 Jack TRS), > 3 stereo γενικές είσοδοι Line In
για σύνδεση με εξωτερικές πηγές ήχου (σύνδεση TRS jack, RCA, mini jack), > 2 ξεχωριστές έξόδους
ακουστικών (1/4 stereo jack), > 1 είσοδος/έξοδος MIDI, > Phonitor Matrix, > Μικρόφωνο Talkback,
> Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικής μίξης στα ακουστικά του μουσικού (Artist Mode), > Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας (Talkback), > Δυνατότητα αυτόνομης πλήρους λειτουργίας (χωρίς σύνδεση με υπολογιστή/DAW), > Θύρα σύνδεσης με υπολογιστή PC/Mac, USB 2.0, > Τροφοδοσία από
εξωτερικό τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται), > iPad recording/monitoring, > Λειτουργεί σε Windows
XP/Vista/7/8/10 (32, 64 bit), Mac OS X 10.6, iOS 6, > Διαστάσεις (W x D x H) : 33 x 20 x 6,7 cm, >
Βάρος: 2.8 kg, > S/N: 115 dB, > Απόκριση συχνότητας: 10Hz - >200kHz, > Διαθέσιμη σε άσπρο κα
μαύρο χρώμα.

Madicon

€

MADI to USB Interface.
Γενικά χαρακτηριστικά:
> Τεχνολογία SmartMADI®, που επιτρέπει τη σύνδεση (daisy chaining) μέχρι 4 Madison 16-ch AD/
DA converters, > USB Audio Interface, > Μέχρι 64 εισόδους/εξόδους μέσω MADI, > Επιπλέον στερεοφωνική έξοδος optical TOSLINK (κανάλια 1/2), > 24 Bit / μέχρι 192 kHz, > Hi-Speed USB με ένδειξη
LED, > USB bus powered, > Διακόπτης Internal/external clock, > ¨ενδειξη External clock Lock-LED, >
Υποστηρίζει Windows και Mac, > Zero-latency monitoring (FPGA Monitoring Mixer).

Madison

€

16+16 Channel AD/DA Converter and MADI Interface.
Το Madison, διαθέτει: > Υψηλής ποιότητας 16 αναλογικές εισόδους και 16 αναλογικές εξόδους, > 16 AD και 16 DA κορυφαίους μετατροπείς της SPL, > Υποστηρίζει sample
rates: 44.1/48 kHz, 88.2/ 96kHz, 176.4/ 192kHz στα 24 bit, > Ιδιαίτερα απλό στη
χρήση, > Δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων Madison μεταξύ τους (daisy chaining), >
Συνδυάζεται με το Madicon (MADI to USB Interface) της SPL.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Διάφορα

Lundahl Line Input

€ 142

Μετασχηματιστής εισόδου Line (πρόσθετη επιλογή για ορισμένα μοντέλα SPL). Περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα και οδηγίες εγκατάστασης, ανάλογα με τη συσκευή
της SPL, που προορίζεται. Μηδενική ενίσχυση σήματος.

Lundahl Line Output

€ 110

Μετασχηματιστής εξόδου Line (πρόσθετη επιλογή για ορισμένα μοντέλα
SPL). Περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα και οδηγίες εγκατάστασης, ανάλογα με τη συσκευή της
SPL, που προορίζεται. Μηδενική ενίσχυση σήματος.

Lundahl Mic Input

€ 142

Μετασχηματιστής εισόδου Μικροφώνου (πρόσθετη επιλογή για ορισμένα μοντέλα SPL). Περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα και οδηγίες εγκατάστασης, ανάλογα με τη
συσκευή της SPL, που προορίζεται. Πρόσθετη ενίσχυση σήματος 14 dB.

AD Converter

€ 158

Μετατροπέας Αναλογικού σήματος προς ψηφιακό, σε μορφή κάρτας,
(πρόσθετη επιλογή για ορισμένα μοντέλα SPL). Διαθέτει: > Εξόδους SPDIF RCA και Optical, > Λειτουργία Auto Sync, > 24bit, 96kHz.

AD Converter 24 / 192

€ 145

Μετατροπέας Αναλογικού σήματος προς ψηφιακό, σε μορφή κάρτας,
(πρόσθετη επιλογή για : Frontliner, Channel One, Track One, Kultube, GainStation1, GoldMike MK2).
Διαθέτει: > Εξόδους SPDIF RCA και Optical, > Λειτουργία Auto Sync, > 24bit, 192kHz.

Σελίδα

142

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Studio Monitors

SC-204

Τιμή τεμαχίου € 251

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 4 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS1), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W 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:
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.

SC-205

Τιμή τεμαχίου € 334

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας Ribbon (μοντέλο: AMT RS1), > Διπλοενίσχυση 50W στο tweeter και 50W 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:
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.

SC-207

Τιμή τεμαχίου € 502

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 7 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας 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.

SC-208

Τιμή τεμαχίου € 586

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor δύο δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. Διαθέτει: > Woofer 8 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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SC-305

Τιμή τεμαχίου € 669

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 3 δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας 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 σχεδίαση 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.

SC-307

Τιμή τεμαχίου € 837

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 3 δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. Διαθέτει: > 2 Woofer 6.5 ιντσών SilverCone με κυψελοειδές διάφραγμα, tweeter τεχνολογίας 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.

TS-107

Τιμή € 418

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 165mm(6.5’’), μαγνητικά 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

TS-108

Τιμή € 586

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 195mm(8’’), μαγνητικά 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

TS-110

Τιμή € 753

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 250mm(10’’), μαγνητικά 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

Σελίδα

144
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TS-112

Τιμή € 1.005

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο Subwoofer 300mm(12’’), μαγνητικά 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

SC-203

Τιμή Ζεύγους € 418

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, > Μονάδα 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.

SC-407

Τιμή τεμαχίου € 1.695

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 4 δρόμων μαγνητικά θωρακισμένο. 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 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:
116dB, > Απόκριση συχνότητος 35Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και
RCA (unbalanced), > Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, > Διαστάσεις (WxHxD): 600
χιλ. x 260 χιλ. x 320 χιλ. > Βάρος: 18 kg.

SC-408

Τιμή τεμαχίου € 2.493

Επαγγελματικό αυτοενισχυόμενο monitor 4 δρόμων μαγνητικά
θωρακισμένο. 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 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:
118dB, > Απόκριση συχνότητος 32Hz έως 21kHz -3 dB. > Συνδετήρας εισόδου XLR (balanced) και
RCA (unbalanced), > Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, > Διαστάσεις (WxHxD): 710
χιλ. x 330 χιλ. x 440 χιλ. > Βάρος: 30 kg.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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SC3070

Τιμή τεμαχίου €

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 σχεδιασμένο περίβλημα με καμπύλες και εξαιρετικά σκληρή εμπρόσθια πλάκα για τη μείωση των ανεπιθύμητων 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.
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Μικρόφωνα Λυχνίας

HELIOS (Valve)

€ 630

Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας 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.
Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 20mV/Pa -34dB ±2dB. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (10dB). Παραδίδεται σε πολυτελή ξύλινη
θήκη και συνοδεύεται από το τροφοδοτικό ακριβείας SPS-1 και καλώδιο σύνδεσης.

ARIA (Valve)

€ 919

> Είδος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο
λυχνίας, > Διάφραγμα: Μεγάλο διάφραγμα (διαμέτρου 1’’), > Πολικό διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Απόκριση Συχνότητας: 20Hz έως 20kHz, > Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένο για φωνή, > Διπλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα,
> Μασίφ μεταλλικό 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,

MERCURY (Valve)

€ 1.272

> 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.

Μικρόφωνα Ribbon
APOLLO

€ 919

Πρωτοποριακό στερεοφωνικό μικρόφωνο τεχνολογίας
Ribbon, ιδανικό για απαιτητικές ηχογραφήσεις φωνής και ακουστικών οργάνων. Τροφοδοτείται μέσω phantom
power 48V και διαθέτει ενεργή έξοδο balanced για καλύτερη προσαρμογή με τον προενισχυτή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : ευαισθησία 12mV/Pa -38dB ±1dB (0dB=1V/Pa 1000Hz), πολικό διάγραμμα Blumlein
Stereo / Figure 8, αντίσταση <=150 Ohms, Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 135dB, απόκριση συχνότητας
20Hz έως 20kHz. Περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη αντικραδασμική βάση στήριξης, στερεοφωνικό καλώδιο
σύνδεσης και παραδίδεται σε πολυτελή βαλίτσα αλουμινίου.
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DELTA

€ 529

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.

SIGMA

€ 479

Πρωτοποριακό μικρόφωνο τεχνολογίας Ribbon,
ιδανικό για απαιτητικές ηχογραφήσεις φωνής και ακουστικών οργάνων. Τροφοδοτείται μέσω phantom
power 48V και διαθέτει ενεργή έξοδο balanced για καλύτερη προσαρμογή με τον προενισχυτή. Τεχνικά
χαρακτηριστικά : ευαισθησία 12mV/Pa -38dB ±1dB (0dB=1V/Pa 1000Hz), πολικό διάγραμμα Figure 8,
αντίσταση <=150 Ohms, Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 135dB, απόκριση συχνότητας 20Hz έως
20kHz. Περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη αντικραδασμική βάση στήριξης και παραδίδεται σε πολυτελή
βαλίτσα αλουμινίου.

APOLLO 2

€ 1.479

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
στερεοφωνικές 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), > Δυνατότητα 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.

SIGMA 2

€ 677

11 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του SIGMA, η SONTRONICS παρουσίασε το SIGMA 2, ένα από τα καλύτερα μικρόφωνα ribbon της
αγοράς. Σχεδιασμένο 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.
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DELTA 2

€ 677

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 προβλήματα 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 μεταφοράς (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, > Ευαισθησία: 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.

Μικρόφωνα Πυκνωτικά

SATURN

€ 679

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 5 πολικά 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 απόκριση 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.

ORPHEUS

€ 389

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. Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 20mV/Pa -34dB ±2dB. Διαθέτει διακόπτη
μείωσης / αύξησης ευαισθησίας (10dB). Παραδίδεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη.

DM-1B

€ 298

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος καρδιοειδούς λήψης
ειδικά σχεδιασμένο για ηχογράφηση μπότας (ντράμς) ή για μπάσο (τοποθέτηση μπροστά από ενισχυτή). Εκτεταμένη 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.

STC-2

€ 165

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος καρδιοειδούς λήψης κατάλληλο για φωνή και μεσαία ακουστικά όργανα. Διαθέτει κάψα μίας ίντσας με εξάχνωση
χρυσού. Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας 20Hz έως 20kHz, ευαισθησία 20mV/Pa -34dB ±2dB. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών και διακόπτη μείωσης ευαισθησίας (10dB). Παραδίδεται σε αλουμινένιο flight case και
συνοδεύεται από αντικραδασμική βάση στήριξης (αράχνη).
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DM-1T

€ 119

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.

DM-1S

€ 119

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.

STC-6

€ 145

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο κατάλληλο για εφαρμογές live και studio.
Λεπτή μεμβράνη με εξάχνωση χρυσού, αντέχει σε ακουστικές πιέσεις μέχρι 130dB. Εκτεταμένη απόκριση
συχνότητας (25Hz έως 20kHz) το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους δεν συμβιβάζονται με τη μέτρια
απόδοση των δυναμικών μικροφώνων. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών, ευαισθησία 18mV/Pa -35dB
±2dB. Παρέχεται με κλιπ στήριξης σε σκληρή πλαστική θήκη.

STC-1S
Ζεύγος ταιριασμένων μικροφώνων STC-1 (matched pair)
ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται άψογη στερεοφωνική λήψη.

STC-1

€ 259

€ 109

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 υπερκαρδιοειδή.
Παρέχεται σε πολυτελή ξύλινη θήκη με δαχτυλίδι στήριξης.

STC-OMNI Capsule

€ 50

STC-HYPER Capsule

€ 50

Κάψα OMNI για το μικρόφωνο STC-1. Ευαισθησία 14mV/Pa
-37dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 138dB.

Κάψα Υπερκαρδιοειδής (κατευθυντική) για το μικρόφωνο
STC-1. Ευαισθησία 10mV/Pa -40dB ±2dB. Δέχεται ακουστική πίεση μέχρι 139dB.

STC-10

€ 89

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο (πουράκι) κατάλληλο για εγγραφή 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.

Σελίδα

150

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

STC-3X PACK

€ 259

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, Παντοκατευθυντικό, 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.

STC-20 PACK

€ 169

Πακέτο που περιλαμβάνει το καταξιωμένο μικρόφωνο 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: Καρδιοειδές, > 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.

Μικρόφωνα Δυναμικά

SOLO

€ 95

Το SOLO, αποτελεί το πρώτο δυναμικό
μικρόφωνο χειρός 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,
> Αντίσταση: >600 Ohms, > Συνδετήρας: 3-pin XLR, > Δεν απαιτεί Phantom power, > Διαστάσεις: 190 x 47 x
47mm, > Βάρος: 792g, > LIFETIME WARRANTY.

CORONA

€ 215

Το CORONA, σχεδιάστηκε μαζί με το SOLO.
Σχεδιάστηκε 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 πλούσιες 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,
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Halo

€ 130

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, > Ευαισθησία: -53dB +- 2dB, > Πολικό Διάγραμμα: Καρδιοειδές, > Αντίσταση: <= 600 Ohms, > Συνδετήρας
XLR

STC-80

€ 89

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.

Διάφορα
ST-POP

€ 27

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.

Matrix 10

€ 219

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 κατασκευή από
αλουμίνιο. Περιλαμβάνει 3 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (αφαιρούμενες, με ανεξάρτητα φρένα), καθώς και ειδική
τσάντα για τα βάρη αντιστήριξης.
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Z5600a-II

€ 708

Πυκνωτικό μικρόφωνο λυχνίας, μεγάλου 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 φυσική 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 αλουμινένια 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

sE4400a

€ 502

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος με 4 πολικά διαγράμματα (καρδιοειδές, υπερκαρδιοειδές, figure of 8 και omni). Διαθέτει δύο φίλτρα αποκοπής 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 (P)

€ 999

Ζεύγος sE4400a μικροφώνων factorymatched. Περιλαμβάνεται μία ειδική βάση στήριξης και αντικραδασμικές βάσεις.

Gemini II

€ 1.165

Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο 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), > Τροφοδοσία: Περιλαμβάνει ειδικό τροφοδοτικό, > Σύνδεση: 3-pin XLR (έξοδος τροφοδοτικού), > Ξύλινη θήκη για το
μικρόφωνο, > Αντικραδασμική βάση, > Ειδική τσάντα μεταφοράς (flight case).

sE2200a II Multi Pattern

€ 293

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος 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 Cardioid Pattern

€ 241

Πυκνωτικό Καρδιοειδές μικρόφωνο μεγάλου 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 συχνότητας : 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
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sE T2

€ 635

Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος 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.

sE4

€ 241

Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων, με δυνατότητα εναλλαγής καψών. Περιλαμβάνει μία κάψα (καρδιοειδή), 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), αντίσταση <200 Ohms, επίπεδο θορύβου : 14dB (A weighted), μέγιστο SPL για 0.5% THD@1000Hz : 135dB

sE1a

€ 112

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού
διαφράγματος, κατάλληλο για ηχογράφηση οργάνων. Ιδανικό για ηχογράφηση τυμπάνων, πιάνου και ακουστικών 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

X1

€ 122

Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου 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 T

€ 372

Λαμπάτο Καρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο 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 USB

€ 211

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).
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X1R

€ 182

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, ραδιοφωνία 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 τεχνολογίας ribbon, δίνοντάς σας όλη την φυσική ομορφιά του ήχου ribbon, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία 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

X1 D

€ 211

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 S Studio Bundle

€ 203

Εάν ηχογραφείτε σε χώρους που δεν έχουν
κατάλληλη ακουστική το πακέτο X1 S Studio Bundle, αποτελεί την ιδανική λύση για πιό καθαρό και ελεγχόμενο
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 Vocal Pack

€ 148

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

€ 123

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 ηλεκτρονικών, 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.
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sE X1 A

€ 99

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 ποιοτικό ήχο, με ομαλή απόκριση συχνοτήτων και χωρίς χρωματισμούς, > Κατάλληλο για χρήση σε στούντιο ηχογράφησης, 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 μεταλλική 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 V3

€ 69

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 κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει
adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βάση στήριξης μικροφώνων.

sE V7

€ 99

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 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 κόκκινο), > Ενσωματωμένο αντικραδασμικό
σύστημα προστασίας, > Επίχρυσος συνδετήρας XLR, > Περιλαμβάνει adapter για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε
βάση στήριξης μικροφώνων.

Reflexion Filter Pro

€ 167

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.

RFX

€ 100

Φορητό ακουστικό panel ιδανικό για περιπτώσεις 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 αποτέλεσμα 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 πολυεστέρα 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
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Dual Pro Pop

€ 39

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.

sE Pop

€ 29
Pop φιλτρο

Isolation Pack

€ 41

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 ανθεκτικό προϊόν, το οποίο θα σας κρατήσει χρόνια.

Space

€ 225

Το Space, είναι η μεγάλη, βελτιωμένη έκδοση του
Reflection Filter Pro. Πρόκειται για ένα επαναστατικό Reflexion Filter, με μεγάλη επιφάνεια, σχεδιασμένο για μέγιστη 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. Κατασκευαστικά, 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.

Stand 1 - Pro Stand

€ 279

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 βραχίονα από 76 έως 146 εκατοστά.

sE4400a/T2 shock mount

€ 34
Αντικραδασμική βάση (αράχνη) για το sE 4400A
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Harp Blaster HB52

€

Το sE Harp Blaster HB52 είναι ένα δυναμικό 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 εύκολη τοποθέτηση και χειρισμό. > Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και ανθεκτικά μεταλλικά μέρη για μέγιστη ανθεκτικότητα. > 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. > Ποτενσιόμετρο 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.

Σελίδα

158

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κάρτες Ήχου Marian

SERAPH AD2

€ 420

Κάρτα audio σε μορφή PCIe 32bit/192kHz με εκπληκτική ποιότητα εγγραφής
και αναπαραγωγής. Γενικά χαρακτηριστικά: > Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους και 2 εξόδους balanced με
υποδοχές XLR, > Ψηφιακή είσοδο και έξοδο σε μορφή XLR AES/EBU, > Δυνατότητα μετατροπής δειγματοληψίας στην είσοδο (SRC), > Διαθέτει A/D και D/A μετατροπείς νέας γενιάς 24bit/192kHz επαγγελματικών
προδιαγραφών, λόγος σήματος προς θόρυβο για τους A/D μετατροπείς 123dB (A-weighted) και για τους
D/A μετατροπείς 144dB (A-weighted), > Είσοδο Wordclock / Superclock, > Ενσωματωμένος ψηφιακός
μίκτης 64 καναλιών, που διαχειρίζεται όλα τα routing των καναλιών και DSP που αποτρέπει την υπερφόρτωση του CPU του υπολογιστή παρέχοντας παράλληλα latency μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο,
ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TDM SyncBus (απαιτείται η αγορά ειδικού καλωδίου), μπορούν
να συνδεθούν έως 4 κάρτες μαζί, για μεγάλη επεκτασιμότητα και ευελιξία και να λειτουργήσουν όλες μαζί με
άψογο συγχρονισμό και εξαιρετική σταθερότητα. Οι οδηγοί της είναι multi client (μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από διάφορες εφαρμογές) και υποστηρίζουν ASIO2, GSIF2, WDM, MME, Direct Sound,
Core Audio, ενώ είναι συμβατή με PC (Windows XP/Vista/7 64/32bit) και Mac (10.4 έως 10.7).

ADCON

€ 294

Επαγγελματικός μετατροπέας A/D και D/A σε μέγεθος μισού rack, με 8 αναλογικές εισόδους και 8 εξόδους και πρωτόκολλο μετατροπής ADAT. Διαθέτει 8 εισόδους και εξόδους balanced
και unbalanced (με διακόπτη επιλογής) με υποδοχές 1/4 TRS, καθώς και 2 εισόδους με υποδοχές τύπου
Neutrik (XLR & 1/4) για μικρόφωνα. Το ADCON διαθέτει A/D και D/A μετατροπείς Asahi Kasei νέας γενιάς
24bit επαγγελματικών προδιαγραφών και σύμφωνους με τα πρότυπα του ADAT, λόγος σήματος προς
θόρυβο για τους A/D μετατροπείς 104dB (A-weighted) και για τους D/A μετατροπείς 110dB (A-weighted).

Trace ALPHA

€ 215

Κάρτα audio & MIDI σε μορφή PCI 32bit/192kHz με εκπληκτική ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής. Διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους και 2 εξόδους balanced και unbalanced με υποδοχές 1/4 TRS, S/PDIF είσοδο και έξοδο σε μορφή coaxial, 1 MIDI είσοδο, 3 MIDI εξόδους και υποδοχή TDM
SyncBus. Η Trace ALPHA διαθέτει A/D και D/A μετατροπείς νέας γενιάς 24bit/192kHz επαγγελματικών προδιαγραφών, λόγος σήματος προς θόρυβο για τους A/D μετατροπείς 105dB (A-weighted) και για τους D/A μετατροπείς 113dB (A-weighted). Ενσωματωμένος ψηφιακός μίκτης που διαχειρίζεται όλα τα routing των
καναλιών και DSP που αποτρέπει την υπερφόρτωση του CPU του υπολογιστή παρέχοντας παράλληλα
latency μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο, ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TDM SyncBus (απαιτείται η αγορά ειδικού καλωδίου), μπορούν να συνδεθούν έως 4 κάρτες μαζί (οποιαδήποτε κάρτα της
σειράς Trace) για μεγάλη επεκτασιμότητα και ευελιξία και να λειτουργήσουν όλες μαζί με άψογο συγχρονισμό
και εξαιρετική σταθερότητα. Όπως όλα τα συστήματα της Marian έτσι και η Trace ALPHA εγγυάται εξαιρετική
ακρίβεια στο συγχρονισμό, καθώς και στο ξεκίνημα / σταμάτημα του audio κατά τη διάρκεια μίας πολυκάναλης ηχογράφησης & αναπαραγωγής χάρη στις τεχνολογίες που διαθέτει αποκλειστικά. Οι οδηγοί της είναι
multi client (μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από διάφορες εφαρμογές) και υποστηρίζουν ASIO2,
GSIF2, WDM, MME και Direct Sound, ενώ είναι συμβατή με PC.
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Trace 8

€ 328

Κάρτα audio & MIDI σε μορφή PCI 32bit/192kHz με εκπληκτική ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής. Διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους και 8 εξόδους balanced και unbalanced με υποδοχές 1/4 TRS, S/PDIF είσοδο και έξοδο σε μορφή coaxial, 1 MIDI είσοδο, 3 MIDI εξόδους, υποδοχή TDM
SyncBus, καθώς και προαιρετική είσοδο Wordclock / Superclock. Η Trace 8 διαθέτει A/D και D/A μετατροπείς
νέας γενιάς 24bit/192kHz επαγγελματικών προδιαγραφών, λόγος σήματος προς θόρυβο για τους A/D
μετατροπείς 105dB (A-weighted) και για τους D/A μετατροπείς 113dB (A-weighted). Ενσωματωμένος
ψηφιακός μίκτης που διαχειρίζεται όλα τα routing των καναλιών και DSP που αποτρέπει την υπερφόρτωση του CPU του υπολογιστή παρέχοντας παράλληλα latency μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο,
ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TDM SyncBus (απαιτείται η αγορά ειδικού καλωδίου), μπορούν να
συνδεθούν έως 4 κάρτες μαζί (οποιαδήποτε κάρτα της σειράς Trace) για μεγάλη επεκτασιμότητα και ευελιξία
και να λειτουργήσουν όλες μαζί με άψογο συγχρονισμό και εξαιρετική σταθερότητα. Όπως όλα τα συστήματα
της Marian έτσι και η Trace 8 εγγυάται εξαιρετική ακρίβεια στο συγχρονισμό, καθώς και στο ξεκίνημα / σταμάτημα του audio κατά τη διάρκεια μίας πολυκάναλης ηχογράφησης & αναπαραγωγής χάρη στις τεχνολογίες
που διαθέτει αποκλειστικά. Οι οδηγοί της είναι multi client (μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από διάφορες εφαρμογές) και υποστηρίζουν ASIO2, GSIF2, WDM, MME και Direct Sound, ενώ είναι συμβατή με PC.

Trace Out A16

€ 360

Κάρτα audio σε μορφή PCI 32bit/192kHz με εκπληκτική ποιότητα αναπαραγωγής.
Διαθέτει 16 αναλογικές εξόδους unbalanced με υποδοχές RCA και δυνατότητα να λειτουργήσει σαν κάρτα
surround 5.1 και 7.1, υποδοχή TDM SyncBus, καθώς και προαιρετική είσοδο Wordclock / Superclock. Η
Trace Out A16 διαθέτει D/A μετατροπείς νέας γενιάς 24bit/192kHz επαγγελματικών προδιαγραφών. Ενσωματωμένος ψηφιακός μίκτης που διαχειρίζεται όλα τα routing των καναλιών και DSP που αποτρέπει
την υπερφόρτωση του CPU του υπολογιστή παρέχοντας παράλληλα latency μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο, ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TDM SyncBus (απαιτείται η αγορά ειδικού καλωδίου),
μπορούν να συνδεθούν έως 4 κάρτες μαζί (οποιαδήποτε κάρτα της σειράς Trace) για μεγάλη επεκτασιμότητα και ευελιξία και να λειτουργήσουν όλες μαζί με άψογο συγχρονισμό και εξαιρετική σταθερότητα. Όπως όλα τα συστήματα της Marian έτσι και η Trace Out A16 εγγυάται εξαιρετική ακρίβεια στο
συγχρονισμό, καθώς και στο ξεκίνημα / σταμάτημα του audio κατά τη διάρκεια μίας πολυκάναλης αναπαραγωγής χάρη στις τεχνολογίες που διαθέτει αποκλειστικά. Οι οδηγοί της είναι multi client (μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από διάφορες εφαρμογές) και υποστηρίζουν ASIO2, GSIF2, WDM, MME και
Direct Sound, ενώ είναι συμβατή με PC.
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Argon8

€ 548

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 λειτουργικότητας 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 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 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 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 / 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 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 βημάτων 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). > 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.
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Argon8X
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Argon8X (Polyphonic Synthesiser)
Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8X 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 λειτουργικότητας 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 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 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 / 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 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 βημάτων 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). > 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.

Σελίδα

162

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Argon8M

€

Argon8M (Polyphonic Synthesiser Module)
Το Argon8M, είναι το νέο μέλος της εικογένειας Argon8. Χρησιμοποιεί την ίδια επαναστατική νέα μηχανή 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 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 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 τροποποίησης,
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 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 βημάτων 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). > 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.
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SKULPT

€ 249

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.

CRAFT synth v2.0

€ 124

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 δημιουργικότητα 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 υψηλής ποιότητας περιβάλον για συσκευές MacOSX, Windows ή iOS & Android.
Το CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές επιλογές εισόδων & εξόδων, περιλαμβάνοντας DIN MIDI είσοδο 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 επιλογή 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 προδιαγραφές 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 περιστροφικά 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.
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Field Hard Disk Recorders

788Τ-SSD

€ 7.990

Φορητό μαγνητόφωνο 8 track με Time Code. 16/24bit και μέχρι 96ΚΗz.
To 788T διαθέτει: > Time Code in/out, > 8 εισόδους Mic/Line με έλεγχο στάθμης από το
εμπρός μέρος, > Η κάθε είσοδος διαθέτει 48 V phantom, limiter, αντιστροφή φάσης,
high-pass, delay και μπορεί να ακουστεί απομονωμένη στα ακουστικά (solo), >
Εσωτερικός σκληρός δίσκος 256 GB Solid State (SSD), > Δυνατότητα εγγραφής και
σε κάρτες CompactFlash, καθώς και σε εξωτερικό δίσκο FireWire, > Θύρα FireWire
400/800 και USB 2.0 για μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή, > Word clock in / out, >
Εγγραφή αρχείων WAV, > Αναπαραγωγή αρχείων WAV, MP3, MP2, > 8 ψηφιακές εισόδους balanced
AES3, > 6 ψηφιακές εξόδους balanced AES3, > Αφαιρούμενες /επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lion, > Είσοδο 10–18 VDC για εξωτερική τροφοδοσία/ επαναφόρτιση, > Μικρές διαστάσεις (45 mm x
257 mm x 163 mm), > Βάρος 1.7 kg (χωρίς μπαταρίες).

702Τ

€ 3.330

Φορητό μαγνητόφωνο 2 track υψηλής ανάλυσης με Time Code. 16/24bit
και μέχρι 192ΚΗz. To 702T διαθέτει: > Time Code (free run, record run, 24 hour run,
continuous jam), > 2 κανάλια προενισχυτών μικροφώνων, XLR με 48 V phantom και
φίλτρα limiter / high-pass, > Ηχογραφεί σε αφαιρούμενη κάρτα Compact Flash
και σε εξωτερικό σκληρό δίσκο FireWire, > Ψηφιακή είσοδο AES3 (XLR) ή AES3id
(unbalanced AES με BNC) Ψηφιακή έξοδο AES3id, > 24-bit ή 16-bit (με ή όχι dither)
στα 32 kHz-192 kHz, > Προγραμματιζόμενα όργανα μέτρησης, > Υποστηρίζει αρχεία
WAV, mono / poly, uncompressed PCM, αρχεία MP3/ MP2 από 64 έως 320 kb/s stereo
, καθώς και αρχεία FLAC (εγγραφή/αναπαραγωγή), > Θύρα FireWire (IEEE-1394) για πρόσβαση
στη Compact Flash, > Είσοδο/έξοδο 6-pin modular C. Link για σύνδεση με άλλη συσκευή και έλεγχο (με το CL-1), > Είσοδο Word Clock, > Αφαιρούμενες /επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-on, >
Είσοδο 10–18 VDC για εξωτερική τροφοδοσία/ επαναφόρτιση, > Μικρές διαστάσεις (45 mm x 209
mm x 125 mm), > Βάρος 1.0 kg (χωρίς μπαταρίες).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Field Mixers

688

€ 6.990

Φορητή κονσόλα μείξης με δυνατότητα εγγραφής, ιδανική για εξωτερικές ηχογραφήσεις. Γενικά Χαρακτηριστικά: > 12 αναλογικές
εισόδους: 6 mic/line (σύνδεση XLR), με phantom power, highpass filter, analog limiter, pan και 6 line-level (σύνδεση TA3).
Ολες οι είσοδοι με ρύθμιση στάθμης και PFL, > 16 κανάλια
ηχογράφησης, σε κάρτες μνήμης SD και CompactFlash, > Αρχεία εγγραφής: broadcast WAV και MP3, > Υποστηρίζει sample
rate μέχρι 192 kHz (6 κανάλια), > Αυτόματη μίξη 12 εισόδων με τη λειτουργία
MixAssist (μειώνει τη στάθμη των μή ενεργών εισόδων, για αποφυγή ανεπιθύμητων
θορύβων), > Δυνατότητα δρομολόγησης (pre- ή post-fade) όλων των εισόδων σε
8 εξόδους (buses), > Δυνατότητα ταυτόχρονης εξόδου της μίξης left/right, σε 3 κάμερες (μέσω XLR και Hirose),
> Λειτουργία PowerSafe, για προστασία των αρχείων σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, > Λειτουργία
QuickBoot. Έναρξη εγγραφής σε 2 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα της συσκευής, > Ρυθμιζόμενο delay (input και
output), > slate mic (εσωτερικό/εξωτερικό), > Ambient Time Code generator / reader, > Δυνατότητα σύνδεσης
USB keyboard, > headphone presets, > Οθόνη LCD, ορατή σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, > Εύκολο μενού για
διαχείριση της συσκευής, > Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή από carbon-fiber. > Προαιρετικά αξεσουάρ: SL-6,
CL-6 (μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα), > Τροφοδοσία από μπαταρίες AA (x5), εξωτερικό DC ή NP1
μέσω SL-6,

664
Φορητή κονσόλα μείξης με δυνατότητα εγγραφής, ιδανική για εξωτερικές ηχογραφήσεις. Διαθέτει 6 εισόδους balanced Mic/Line XLR με
phantom 48/15V σε κάθε κανάλι, 4 εξόδους. Μπορεί να ηχογραφήσει όλες τις εισόδους/εξόδους (10), σε κάρτες CF/SD/SDHC, μέχρι
24-bit/48kHZ. Διαθέτει επίσης 2 ψηφιακές AES42/AES3 εισόδους,
8 AES3 ψηφιακές εξόδους, Είσοδο Time Code, Ενσωματωμένο
μικρόφωνο slate, Λειτουργεί με 5 μπαταρίες ΑΑ η με εξωτερικό 5-18 VDC.

644 Kit

€ 5.500

€ 6.640

Το 664 KIT περιλαμβάνει: > ένα 664 mixer, > μία τσάντα CS-664, > 4 καλώδια XL-2F, >
δύο καλώδια XL-2, > ένα καλώδιο XL-LB2 timecode sync, > μία κάρτα 16GB CF, > μία κάρτα 16 GB SD.

552
Φορητή κονσόλα μείξης με δυνατότητα εγγραφής, ιδανική για
εξωτερικές ηχογραφήσεις. Διαθέτει 5 εισόδους balanced Mic/
Line XLR με phantom 48/15V σε κάθε κανάλι, Έξοδο σε XLR/
Hirose 10-pin/ TA3, 2 κανάλια εγγραφής σε κάρτες SD/SDHC μέχρι
96kHZ, αρχεία Broadcast WAV ή Mp3, Είσοδο Time Code, Ψηφιακή
έξοδο AES/EBU, Ρυθμιζόμενο High-pass filter, Pan-Pot, Solo (PFL)
για έλεγχο καναλιού στα ακουστικά, Peak Limiters σε κάθε κανάλι, Direct Out (TA3
Connectors), 2 ανεξάρτητες εισόδους για monitor, Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ η
με εξωτερικό 5-18 VDC.
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€ 4.150

633

€ 3.660

Φορητή κονσόλα μείξης με δυνατότητα εγγραφής, ιδανική για
εξωτερικές ηχογραφήσεις. Γενικά Χαρακτηριστικά: > 6 αναλογικές
εισόδους: 3 mic/line (σύνδεση XLR), με phantom power, high-pass
filter, analog limiter, pan και 3 line-level (σύνδεση TA3), > 10 κανάλια ηχογράφησης, σε κάρτες μνήμης SD και CompactFlash, > Αρχεία εγγραφής: broadcast WAV και MP3, > Υποστηρίζει sample rate
μέχρι 192 kHz (6 κανάλια), > Δυνατότητα δρομολόγησης όλων των
εισόδων σε 6 εξόδους (buses), > Λειτουργία PowerSafe, για προστασία των αρχείων σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, > Ρυθμιζόμενο delay (input και output), >
Ambient Time Code generator / reader, > Δυνατότητα σύνδεσης USB keyboard, > headphone presets, > Οθόνη
LCD, ορατή σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, > Εύκολο μενού για διαχείριση της συσκευής, > Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή από carbon-fiber. > Είσοδος AES, 2 κανάλια AES3 ή AES42, 4 κανάλια AES output, > Τροφοδοσία από μπαταρίες AA (x6), εξωτερικό DC ή 2 μπαταρίες 7.2 V L-type lithium ion.

633 Kit

€ 4.770

Το 633 KIT περιλαμβάνει: > ένα 633 mixer, > μία τσάντα CS-633, > 3 καλώδια XL-2F, >
δύο καλώδια XL-2, > ένα καλώδιο XL-LB2 timecode sync, > δύο μπαταρίες XL-B2, > μία κάρτα 16GB CF, > μία
κάρτα 16 GB SD.

302

€ 1.990

Φορητή κονσόλα μείξης, ιδανική για εξωτερικές ηχογραφήσεις. Διαθέτει
3 εισόδους balanced Mic/Line XLR με phantom 48/15V σε κάθε κανάλι, Active-balanced Line/Tape/Mic output XLR, Δύο θέσεων
High-pass filter, Pan-Pot, Solo (PFL) για
έλεγχο καναλιού στα ακουστικά,
Limiter σε εισόδους/ εξόδους, Peak
Limiters σε κάθε κανάλι, Stereo Out
(TA3 Connectors), είσοδο return για monitor,
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ η με εξωτερικό 5-18 VDC, βάρος 1kg (με
μπαταρίες).

MixPre D
Φορητή κονσόλα μείξης, ιδανική για εξωτερικές ηχογραφήσεις. Διαθέτει 2
εισόδους balanced Mic XLR με phantom 48/15V, 2 Balanced Output,
High-pass filter 80 η 160 Hz, Input Pan-Pot Left Center Right,
Εξοδο ακουστικών, Peak Limiters σε κάθε
κανάλι, Δυναμική περιοχή 110 dB,
Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας, Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ η με εξωτερικό
5-18 VDC.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 1.049
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MixPre-3

€ 810

Το νέο MixPre-3, συνδυάζει έναν ψηφιακό εγγραφέα με ένα μίκτη και ένα
USB Audio Interface, σε μία συσκευή. Διαθέτει απόλυτα στιβαρή και ποιοτική κατασκευή (Sound
Devices), μικρό μέγεθος, μικρό βάρος, ενώ προσφέρει πολύ υψηλής πιστότητας ήχο. Αποτελεί ιδανική λύση για
μουσικούς, παραγωγούς, κινηματογραφιστές, podcasters και για οποιαδήποτε εξωτερική ηχογράφηση. Το νέο
MixPre-3, ηχογραφεί σε κάρτες μνήμης SD ενώ ταυτόχρονα μπορεί να στέλνει τον ήχο και μέσω της θύρας USB
σε υπολογιστή (streaming). Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί με κάμερες DSLR, ξεκινώντας την
ηχογράφηση μαζί με αυτές (μέσω HDMI). Το νέο MixPre-3, είναι εφοδιασμένο με τους νέους
προενισχυτές Kashmir™ της Sound Devices. Οι προενισχυτές μικροφώνων Kashmir διαθέτουν: >
Χειροποίητη κατασκευή, > Υψηλή απόδοση, > Χαμηλό θόρυβο, > Αναλογικό Limiter, > Class-A,
> Κατώφλι θορύβου -130dBV, > Νέους 32-bit A/D μετατροπείς, για άψογες ηχογραφήσεις.
Γενικά χαρακτηριστικά του MixPre-3 : > Ψηφιακός εγγραφέας 5 καναλιών, μίκτης και USB audio
interface, > Μέσο εγγραφής: κάρτες μνήμης SD, SDHC, SDXC, > Κανάλια: 5 (3 κανάλια + 1
στερεοφωνική μίξη), > Υποστηρίζει μέχρι 24bit/96kHz, > Θύρες USB: 1 USB-A, 1 USB-C, > 3 εισόδους Balanced Mic/Line (XLR), > Είσοδος Aux/Mic: 3.5mm TRS, 2 κανάλια unbalanced, > 48V
Phantom, > Low Cut filters: 40 - 160 Hz, 18dB/oct, > Έξοδος Unbalanced Stereo (3.5 mm), > Έξοδος ακουστικών (3.5 mm), > Οθόνη αφής, > USB Audio Streaming: 5 είσοδοι / 2 έξοδοι σε Mac/Windows με ASIO driver, 2
είσοδοι / 2 έξοδοι σε Windows χωρίς ASIO driver, > Έλεγχος μέσω της εφαρμογής: Wingman iOS app (Bluetooth
Smart), > Δυνατότητα συγχρονισμού με κάμερες (μέσω HDMI, Timecode), > Τροφοδοσία από: 4x AA ή 8x AA,
L-mount, USB-C, > Κατασκευή πλαισίου: Χυτό αλουμίνιο, > Περιλαμβάνει: θήκη μπαταρίας MX-4AA Battery Sled,
καλώδιο Y-Cable (1 USB-C σε 2 USB-A), > Μέγεθος: 144mm x 110mm x 36mm, > Βάρος: 0.48 kg.

MixPre-6

€ 1.113

Το νέο MixPre-6, συνδυάζει έναν ψηφιακό εγγραφέα με ένα μίκτη και ένα
USB Audio Interface, σε μία συσκευή. Διαθέτει απόλυτα στιβαρή και ποιοτική κατασκευή (Sound
Devices), μικρό μέγεθος, μικρό βάρος, ενώ προσφέρει πολύ υψηλής πιστότητας ήχο. Αποτελεί ιδανική λύση για
μουσικούς, παραγωγούς, κινηματογραφιστές, podcasters και για οποιαδήποτε εξωτερική ηχογράφηση. Το νέο
MixPre-6, ηχογραφεί σε κάρτες μνήμης SD ενώ ταυτόχρονα μπορεί να στέλνει τον ήχο και μέσω
της θύρας USB σε υπολογιστή (streaming). Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί με
κάμερες DSLR, ξεκινώντας την ηχογράφηση μαζί με αυτές (μέσω HDMI). Το νέο MixPre-6, είναι
εφοδιασμένο με τους νέους προενισχυτές Kashmir™ της Sound Devices. Οι προενισχυτές μικροφώνων Kashmir διαθέτουν: > Χειροποίητη κατασκευή, > Υψηλή απόδοση, > Χαμηλό θόρυβο, >
Αναλογικό Limiter, > Class-A, > Κατώφλι θορύβου -130dBV, > Νέους 32-bit A/D μετατροπείς, για
άψογες ηχογραφήσεις.
Γενικά χαρακτηριστικά του MixPre-6 : > Ψηφιακός εγγραφέας 8 καναλιών, μίκτης και USB audio
interface, > Μέσο εγγραφής: κάρτες μνήμης SD, SDHC, SDXC, > Κανάλια: 8 (6 κανάλια + 1 στερεοφωνική μίξη),
> Υποστηρίζει μέχρι 24bit/192kHz, > Θύρες USB: 1 USB-A, 1 USB-C, > 4 εισόδους Balanced Mic/Line (XLR/TRS
combo), > Είσοδος Aux/Mic: 3.5mm TRS, 2 κανάλια unbalanced, > 48V Phantom, > Input Delay, > Αντιστροφή
φάσης στην είσοδο, > Low Cut filters: 40 - 160 Hz, 18dB/oct, > Έξοδος Unbalanced Stereo (3.5 mm), > Έξοδος
ακουστικών (3.5 mm), > Οθόνη αφής, > USB Audio Streaming: 8 είσοδοι / 4 έξοδοι σε Mac/Windows με ASIO
driver, 2 είσοδοι / 2 έξοδοι σε Windows χωρίς ASIO driver, > Έλεγχος μέσω της εφαρμογής: Wingman iOS app
(Bluetooth Smart), > Δυνατότητα συγχρονισμού με κάμερες (μέσω HDMI, Timecode), > Τροφοδοσία από: 4x
AA ή 8x AA, L-mount, USB-C, > Κατασκευή πλαισίου: Χυτό αλουμίνιο, > Περιλαμβάνει: θήκη μπαταρίας MX-4AA
Battery Sled, καλώδιο Y-Cable (1 USB-C σε 2 USB-A), > Μέγεθος: 166mm x 118mm x 36mm, > Βάρος: 0.56 kg.
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Computer Audio, Headphone Amps, Microphone Preamps

USB Pre 2
Προενισχυτής Mic/Line για σύνδεση με Υπολογιστή μεσω USB. Διαθέτει 2 εισόδους Mic XLR με phantom power 48V, 2 εισόδους
Line balanced/unbalanced 1/4 TRS, 2
εισόδους Aux RCA, 2 εξόδους ακουστικών, 1 stereo out RCA, 1 SPDIF
Input/Output, Ελεγχο στάθμης εισόδων, Ελεγχο στάθμης ακουστικών.

ΗΧ-3

€ 990

€ 490

Φορητός ενισχυτής Ακουστικών υψηλής ποιότητος. Διαθέτει 3 ανεξάρτητες
εξόδους ακουστικών (1/4 TRS η μία μπορεί να είναι 1/8 TRS) με έλεγχο
στάθμης στη κάθε μια, ένδειξη peak σε κάθε έξοδο, επιλογή λειτουργείας mono/stereo, 1 είσοδο Line
XLR, 1 unbalanced είσοδο Line 1/4
TRS, 1 unbalanced είσοδο 1/8 TRS,
έξοδο Loop για να συνδεθεί με άλλη HX3, έξοδο balanced TA3 line / tape, Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ η
με εξωτερικό 5-18 VDC.

MM-1
Φορητός Προενισχυτής Μικροφώνου υψηλής ποιότητος. Διαθέτει 1 είσοδο
Mic XLR με phantom power 48 /12 volt η 12 volt T, 1 είσοδο monitor
TRS balanced, 1 έξοδο XLR, έξοδο ακουστικών 1/4 με έλεγχο στάθμης, Ρύθμηση έντασης Mic, High-pass
filter 80 η 160 Hz, Peak Limiter,
Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας, Δυναμική
περιοχή 120 dB, Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ η με εξωτερικό 5-18 VDC.

MP-1
Φορητός Προενισχυτής Μικροφώνου υψηλής ποιότητος. Διαθέτει 1 είσοδο
Mic XLR με phantom power 48 /12 volt, 1 έξοδο XLR, Ρύθμηση έντασης Mic (66 dB Gain σε 11 βήματα),
High-pass filter 80 η 160 Hz, Peak
Limiter, Λειτουργεί με 2 μπαταρίες
ΑΑ.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 628

€ 508
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Accessories

CS-Man

Θήκη μεταφοράς για μαγνητόφωνα της σειράς 7, 302, MM-1, MP-1, HX-3, MixPre, και
USBPre.
Θήκη μεταφοράς για 552, 788T. Περιλαμβάνει χώρο για μπαταρίες, αφαιρούμενα χωρίσματα
και δερμάτινη ζώνη.

CS-5

Βοηθητική θήκη για CS-5. Περιλαμβάνει χώρο για τις απαραίτητες συνδέσεις.

CS-W

€ 18

€ 344

€ 102

CS-2

Θήκη μεταφοράς για MixPre, MP-2, HX-3. Περιλαμβάνει χώρο για μπαταρίες, εσωτερική και
εξωτερική θήκη για accessories, και ζώνη.

€ 165

CS-3

Θήκη μεταφοράς για 302, μαγνητόφωνα της σειράς 7, MixPre. Περιλαμβάνει χώρο για μπαταρίες, και ζώνη.

€ 212

CS-442

Θήκη μεταφοράς για κονσόλα 442. Περιλαμβάνει χώρο για μπαταρίες, και δερμάτινη ζώνη.

€ 155

CS-664

Θήκη μεταφοράς για 664, 688 που έχουν το CL-6. Περιλαμβάνει χώρο για μπαταρίες, αφαιρούμενο μεγάλο χώρο και δερμάτινη ζώνη.

€ 371

CS-633

Θήκη μεταφοράς για 633. Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο, αφαιρούμενο αδιάβροχο κάλυμα.

€ 297

CS-STRAP

Ζώνη με μεταλλικά άγκιστρα για τη θήκη CS-633.

€ 75

XL-55

Καλώδιο σύνδεσης (55 db attenuating) μεταξύ MixPre/MP-2 outputs και Sony PD100/PD150
camera mic inputs, 30cm.

€ 32

XL-TP

Adaptor για μετατροπή phantom power (12volts - 15volts) σε 12 volt T-power. Λειτουργεί με
τα MP-1, MP-2, MixPre.

€ 40

XL-H

Bare Hirose HR 10-7P-4P connector για τις εισόδους DC των MixPre, 442, 302.

€ 28

XL-1B

Καλώδιο link TA3-F σε TA3-F για 442/302, 15 cm.

€ 34

XL-2

Καλώδιο TA3-F σε XLR inputs, 38 cm (ζεύγος).

€ 74

XL-3

Καλώδιο link 3.5 mm σεTA3-F για σύνδεση MixPre/MP-2 Tape Out σε 442/302 Mix in, 30 cm.

€ 50

XL-4

TA3-F connectors (4 τεμάχια)

€ 29

Καλώδιο TA3-F σε 3.5 mm, 15 cm για την 302 (σύνδεση unbalanced stereo TA3 tape out σε
unbalanced stereo 3.5 mm input.

XL-7
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€ 28

XL-10

Καλώδιο Breakout 10-pin σε δύο XLR (balanced L/R) και ένα 3.5 mm (442 stereo return A).
Περιλαμβάνει προέκταση 20 foot.

€ 369

XL-15

Καλώδιο 30 cm, XLR-F σε XLR-M με ενσωματωμένο 15 db attenuation.

€ 32

XL-40

Καλώδιο 50 cm, XLR-F σε XLR-M με ενσωματωμένο 40 db attenuation.

€ 40

4 τεμάχια συνδέσμων τύπου TA3-F.

€ 30

XL-4
XL-LB2

Καλώδιο LEMO 5 / BNC

€ 153

XL-LX

Καλώδιο LEMO 5 σε XLR-F και XLR-M, για μεταφορά κώδικα SMPTE

€ 60

XL-NPH

Θήκη για μπαταρία τύπου NP με καλώδιο 30 cm, για MixPre/442.

€ 89

XL-1394

Σύνδεση με εξωτερικό σκληρό δίσκο για ηχογράφηση στα μαγνητόφωνα της σειράς 7.

€ 137

XL-WPH3

Γενικής χρήσης τροφοδοτικό για όλες τις συσκευές της Sound Devices.

€ 143

Μπαταρία (7,2V 4500mAh) για τα μαγνητόφωνα της σειράς 7.

€ 112

XL-Β2

CL-1

CL-2
CL-WiFi

Keyboard Interface και remote roll, για τα μαγνητόφωνα της σειράς 7. Σύνδεση μέσω C LInk.
Περιλαμβάνει καλώδιο XL-RJ.

€ 502

Remote fader για το 788T.

€ 502

Ασύρματη σύνδεση με iPhone, iPad, και iPod Touch.

€ 390

CL-8

Πρόσθετο μίξερ για το 788T. Προσθέτει περιστρεφόμενα ποτενσιόμετρα για κάθε είσοδο του
788T. Σύνδεση με USB.

€ 1.484

CL-9

Πρόσθετο μίξερ για το 788T. Προσθέτει γραμμικά ποτενσιόμετρα για κάθε είσοδο του 788T,
ενώ διαθέτει σύστημα monitor. Σύνδεση με USB.

€ 2.910

XL-DVD RAM

CL-6

Εξωτερικός οδηγός DVD RAM για τους εγγραφείς της σειράς 7. Σύνδεση Firewire.

€ 303

Πρόσθετο μίξερ για το 688, 664. Προσθέτει περιστρεφόμενα ποτενσιόμετρα για τις εισόδους
7-12 των 688 και 664.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Mixers

MX821S

€ 212

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.

MX822

€ 232

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, > Δυνατότητα 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.

MX622

€ 138

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.

MX624

€ 232

6 Channel Stereo Mixer
Γενικά Χαρακτηριστικά: > 6 είσοδοι stereo (RCA) με ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης, > Τα κανάλια 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 ανεξάρτητη 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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MX225

€ 165

(Zone Distribution Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Ελέγχει τις στάθμες για πολλαπλούς ενισχυτές ή αυτοενισχυόμενα
ηχεία, > Όλες οι συνδέσεις εισόδων / εξόδων είναι balanced XLR, > 2 στερεοφωνικές εισόδους (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.

TubeMix

€ 248

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.

USB Mix

€ 81

(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 μικρόφωνα, > 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.

ProMIX

€ 96

(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.

MacroMIX

€ 62

(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 στερεοφωνική line RCA Unbalanced για σύνδεση με άλλη συσκευή, > 1 έξοδος ακουστικών, > Περιλαμβάνει τροφοδοτικό AC adapter.

PowerMIX III

€ 91

(3 Channel Personal Stereo Mixer)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός Μίκτης 3 καναλιών, > 3 στερεοφωνικές εισόδους line 1/4inch 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.
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SPLITMix4

€ 49

(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, καθορίζεται 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 ρυθμίσεων λειτουργίας: Μίξη 4 εισόδων σε 1 έξοδο, Δρομολόγηση 1 εισόδου σε 4 εξόδους, > Δεν προσθέτει θόρυβο ή παραμόρφωση (λόγω της παθητικής σχεδίασης).

SPLITCOM PRO

€ 48

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 μικροφώνου. 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 μονάδα 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 εφαρμογές 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.

Ενισχυτές

SLA-1

€ 237

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 .

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Ενισχυτές Ακουστικών

HeadAmp6 Pro

€ 186

(6 Ch. Pro Headphone Amp)
Γενικά Χαρακτηριστικά: > Επαγγελματικός στερεοφωνικός ενισχυτής ακουστικών, > 6 στερεοφωνικά 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 στερεοφωνικές 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).

HeadAmp6

€ 165

(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 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), >
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.

HeadAMP 4 Pro

€ 167

(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 δυνατότητα 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.

HeadAMP 4

€ 73

(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 συχνότητας: 20 - 20 kHz, > Διαστάσεις: 47mm X 117mm X 104mm.
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HeadTAP

€ 49

(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.

MyMONITOR

€ 73

(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.

MyMONITORII

€ 115

Γενικά Χαρακτηριστικά: > Στερεοφωνικός μίκτης ακουστικών, > 1 είσοδος 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.

Προενισχυτές Μικροφώνων

TubeOpto 8

€ 540

(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
συγχρονισμό πολλών TubeOpto 8), > Στιβαρή κατασκευή 1U (19-inch rack mount), > Ιδανική λύση σε
στούντιο ή DAW με σύνδεση ADAT.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Digital MPA-II

€ 534

(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 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, > 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 αναλογικής 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.

Pro MPA-II

€ 356

(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
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 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 συχνότητας : 15Hz - 48 kHz (+0, -1dB), > Στιβαρή κατασκευή 2U (19-inch rack mount), >
Ιδανική λύση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή home στούντιο ηχογράφησης.

TPS II

€ 199

(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 μικροφώνου
(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 στάθμης 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.

Tube MP

€

(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 1/4inch 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, > Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, > Τροφοδοσία 9 VAC @ 700ma, > Ιδανική φορητή λύση για οποιαδήποτε
ηχογράφηση.
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Tube MP (Studio V3)

€ 82

(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 οποιαδήποτε ηχογράφηση.

Tube MP (Project Series)

€ 79

(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.

Tube MP (Project Series USB)

€ 82

(Project Series USB)
> Υψηλής ποιότητας προενισχυτής με λυχνία, > Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB, > 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.

USB Dual Pre

€ 78

(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 έξοδοι Line (Monitor) με σύνδεση balanced 1/4-inch TRS, > Έξοδος ακουστικών (1/8-inch), > Ξεχωριστός 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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DI Boxes

DADB

€ 64

Το dADB, το διπλό ενεργό direct box της ART ενεργεί ως δύο αυτόνομα,
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 , καθιστώντας 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 χρησιμοποιούνται 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.

dPDB

€ 49

Το νέο dPDB™, παθητικό Direct Box, συνδυάζει δύο υψηλής ποιότητας
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 βελτιώνει 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.

Dual RDB

€ 75

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 εξαλείφουν 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.
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PDB

€ 40

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 μεταφράζεται 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 μοντέρνων 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, κατευθείαν από την κονσόλα. Με αυτό τον τρόπο, ένα εφέ ή ήχος ενισχυτή μπορεί να αποσταλεί απευθείας
στη μίξη.

DUALXDirect

€ 57

Active Direct Box Δύο καναλιών
Το DUALXDirect παρέχει δύο ανεξάρτητες εισόδους υψηλής ποιότητας οι οποίες επιτρέπουν την σύνδεση 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 καρφί 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

ZDirect

€ 30

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 διατηρώντας 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 ελαχιστοποιόντας hum και ground-loop θορύβους.
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Isolators

CleanBox II

€ 57

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.

CleanBox Pro

€ 62

Το CLEANBoxPro παρέχει μετατροπή δύο καναλιών unbalanced σε
balanced και το αντίστροφο σε μια μικρή και φορητή μονάδα. Οι γραμμές Balanced προσφέρουν προστασία 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, αυτοενισχυόμενα ηχεία και digital audio workstations.

DTI
Dual Transformer/Isolator

€ 49

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.

T8™ (Transformer Eight)

€ 182

Το T8™ (Transformer Eight) είναι ένα υψηλής ποιότητας εντελώς παθητικό 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 διατηρώντας 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
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Λύσεις Τροφοδοσίας

PB4x4

€ 54

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 προκαλέσουν 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 εγκαταστάσεις και εφαρμογές όπως Live Sound Systems/PA, εκκλησίες, Club και μουσικές σκηνές , DJ
Sound Systems, Home και Project συστήματα ηχογράφησης καθώς και συστήματα Monitor.

PB4x4 Pro

€ 119

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 ρεύματος 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 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.

PS4x4 PRO

€ 199

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 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 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.

SP4x4

€ 149

Συστημα διανομής ρεύματος με μετρητικά
Το SP 4x4 διαθέτει μετρητικές ενδείξεις τάσεως εισόδου, τα οποία δίνουν στο χρήστη μια οικέια
αίσθηση 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 ρεύματος 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 μπορεί
να διαχειριστεί συνολική δύναμη ισχύος 1800 watts και διαθέτει RFI και EMI filtering.
Προτεινόμενες εφαρμογές : Live Sound Systems/PA, μόνιμες εγκαταστάσεις , εκκλησίες, Club ,προβάδικα, DJ Sound Systems, στούντιο ηχογραφήσεων καθώς και σπίτια.
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SP4x4 PRO

€ 209

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 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 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.

Patch Bay
T-PATCH

€ 30

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 καθώς και ή παθητική του σχεδίαση επιτρέπουν στο TPatch πολλά χρόνια απροβλημάτιστης χρήσης.

P16

€ 91

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 πανάκριβων 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 κατασκευασμένες με PCB
wiring προσφέροντας μακρόχρονη και απροβλημάτιστη χρήση του παθητικού ART P-16 Balanced XLR
rackmount patch bay.
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Sequoia V15

€ 2.500

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, > Objectoriented Editing, > Ειδικό ολοκληρωμένο τμήμα για
δημιουργία και εγγραφή Audio CD/DVD, > Υποστηρίζει
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 αναπαραγωγής 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 προσομοίωσης 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.
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Samplitude Pro X4 Suite

€ 503

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 ολοκληρωμένο 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, επεξεργασία 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 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 (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. Περιλαμβάνει τα: am-track, am-pulse, am-phibia, am-munition. > Independence Pro 3.0 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 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).
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Samplitude Pro X4

€ 335

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 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, επεξεργασία 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 :
> 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 (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). > 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).
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Upgrade

Αναβάθμιση από Sequoia 14 στην έκδοση Sequoia 15.

Upgrade

Αναβάθμιση από Sequoia 11, 12, 13, 14 στην έκδοση Sequoia 15.

Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 στην έκδοση Pro X4.

€ 167

Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X3 Suite στην έκδοση Pro X4 Suite.

€ 251

Upgrade

Αναβάθμιση από Samplitude Pro X4 στην έκδοση Pro X4 Suite.

€ 167
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€ 900

€ 1.500

FL Studio 12 Signature Edition

€ 241

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 επεξεργασίας 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.

FL Studio 12 Signature Edition Academic
Έκδοση Academic (για μαθητές και σπουδαστές)

FL Studio 12 Producer Edition
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 επεξεργασίας 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 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη 64bit plug-ins, βελτιωμένο μίκτη, λίστες
αναπαραγωγής, piano roll, step sequencer και πολλά άλλα.

FL Studio 12 Fruity Loops Edition

€ 138

€ 161

€ 50

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.

FL Studio Extension Box

€ 73

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.
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DECKADANCE

€ 73

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 σχεδιασμένο 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, επεξεργασία 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 αποτελεσματικά, ενώ λειτουργεί σε PC (Windows 2000, XP, Vista) &
Mac OS X 10.4 (Universal Binary).
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Spectrasonics Omnisphere

€ 320

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 προσπάθειας 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 ενσωματωμένο 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.

Spectrasonics Omnisphere 2 Upgrade
Upgrade από Omnisphere στην νέα έκδοση Omnisphere 2

Spectrasonics TRILIAN

€ 174

€ 202

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.

Spectrasonics Keyscape

€ 306

Το KEYSCAPE ™ είναι ένα εξαιρετικό νέο virtual instrument εικονικό
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 PrePiano, 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!
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Spectrasonics Stylus RMX Xpanded

€ 260

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 παιξίματος, 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.

Backbeat S.A.G.E.

€ 70

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.

Burning Grooves S.A.G.E.

€ 70

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 μεγάλη 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.

Liquid Grooves S.A.G.E.

€ 70

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιέχει εκπληκτικά
drum & percussion loops και grooves. Live τύμπανα παιγμένα από μερικούς από τους πιο γνωστούς 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.

Metamorphosis S.A.G.E.

€ 70

Βιβλιοθήκη loops & grooves για το Stylus RMX. Περιλαμβάνει εκπληκτικά
loops & grooves ατμοσφαιρικά, trip hop, euro beats, drum ‘n’ bass και πολλά άλλα ιδανικά για μουσική για films με την επιμέλεια του διάσημου παραγωγού Eric Persing. Το tempo των loops κυμαίνεται 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.

Retro Funk S.A.G.E.

€ 70

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.
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FireBoard Blue-e

€ 32

Firewire 400 PCI express κάρτα (OHCI 1394a) με 2 θύρες, chip
της Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec.

FireBoard Blue

€ 28

Firewire 400 PCI κάρτα (OHCI 1394a) με 3 θύρες, chip της
Texas Instruments και ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι 400Mbit / sec.

FireBoard Blue with Cable

€ 33

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.

Firecard express II 400
Κάρτα FIrewire 400 PCI express II

Firecard express II 800
Κάρτα FIrewire 800 PCI express II

Θήκη για δίσκους
Δέχεται δίσκους SATA. Διαθέτει σύνδεση e-SATA, Firewire 800 (1394b),
400 (1394a) και USB 2.0.
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€ 41

€ 52

€ 120
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Ying Yang FireWire 800 με 800/400 Mini Hub

€ 70

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.

Echo Express Pro

€ 717

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

Echo Express SE

€ 479

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

Sonnet Thunderbolt Cable 0.5m

Καλώδιο Thunderbolt μήκους 0,5 μέτρων.

Sonnet Firewire 400 to 800 adapter
FireWire 800

Αντάπτορας για σύνδεση συσκευών FireWire 400 σε θύρες

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

€ 63

€ 12
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Sonnet Echo Pro ExpressCard 43 Thunderbolt Adapter

€ 159

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.

Apple Thunderbolt to Firewire Adapter
Καλώδιο προσαρμογής από θύρα
Thunderbolt σε FireWire 800 για υπολογιστές Apple.

Sonnet FireWire/USB 2 ExpressCard 34

€ 39

€ 69

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.

Sonnet FW 800 ExpressCard 34
ExpressCard 43 σε Firewire 800 με chipset
Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800. Συμβατό με πλατφόρμες Mac και PC.

Sonnet Allegro Firewire 800 PCI

€ 127

€ 69

Κάρτα PCI σε Firewire 800 με chipset
Texas Instruments. Διαθέτει 2 θύρες FireWire 800 και 1 θύρα FireWire 400. Υποστηρίζει πλατφόρμα
Mac και PC.

Sonnet Allegro Firewire 800 PCIe

€ 75

Κάρτα PCI Express σε Firewire 800 με
chipset Texas Instruments. Διαθέτει 3 θύρες FireWire. Υποστηρίζει ταχύτητες διαμεταγωγής 800Mbps/
θύρα. Υποστηρίζει πλατφόρμα Mac και PC.

Sonnet Tango Firewire 800/USB PCIe

€ 139

Κάρτα PCI Express σε Firewire 800/USB 2
με chipset Texas Instruments. Διαθέτει 3 θύρες FireWire 800 και 2 θύρες USB 2. Υποστηρίζει ταχύτητες διαμεταγωγής έως 800Mbps/θύρα FireWire και έως 480Mbps/θύρα USB. Υποστηρίζει πλατφόρμα
Mac και PC.
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Guitar Pro 6

€ 48

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 διαθέτει
ένα εντελώς νέο και ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον
εργασίας με πολλές νέες δυνατότητες. Η παρτιτούρα μπορεί να εμφανίζεται παρέα με 6 οθόνες από τα
αριστερά της : Editing, Instrument, Audio, Mastering,
Chords και Lyrics. Δυνατότητα σκρολαρίσματος οριζοντίως 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 βιβλιοθήκη 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 πρόγραμμα 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.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

d+ USB 2.0 Class Α/ 3m

d+ USB 2.0 Class Α/ 2m

d+ USB 2.0 Class Α/ 1m

d+ USB 2.0 Class B/ 3.0m

d+ USB 2.0 Class B/ 2.0m

d+ USB 2.0 Class B/ 1.0m

d+ USB 2.0 Class S/ 3.0m

d+ USB 2.0 Class S/ 2.0m

d+ USB 2.0 Class S/ 1.0m

d+ XLR Class B series / 5.0 m

d+ XLR Class B series / 3.0 m

d+ XLR Class B series / 2.0 m

d+ XLR Class B series / 1.0 m

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης A

€ 60

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης A

€ 44

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης A

€ 34

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης Β

€ 38

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης Β

€ 28

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης Β

€ 23

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 3 m, κλάσης S

€ 96

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 2 m, κλάσης S

€ 69

Καλώδιο USB 2.0 υψηλής ποιότητας, 1 m, κλάσης S

€ 56

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,5m

€ 45

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,3m

€ 34

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β ,2m

€ 29

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας XLR-XLR κλάσης Β , 1m

€ 23

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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d+ RCA Class A /2.0m

d+ RCA Class A /1.0m

d+ RCA Class B /3.0m

d+ RCA Class B /2.0m

d+ RCA Class B /1.0m

d+ RCA Class S /2.0m

d+ RCA Class S /1.0m

d+TS-RTS Class B / 3.0

d+TS-RTS Class B / 2.0

d+TS-RTS Class B / 1.0

d+ Class X/ 2.1m

d+ Class X/ 1.2m

d+Class B DJ set / 1.0m

d+ RCA Class B DUO /1.0m
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Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Α ,2m

€ 60

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Α ,1m

€ 46

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,3m

€ 33

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,2m

€ 28

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,1m

€ 23

Καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S , 2m

€ 99

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης S ,1m

€ 75

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,3m

€ 34

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,2m

€ 29

Kαλώδιο υψηλής ποιότητας TS-RTS κλάσης Β ,1m

€ 23

Στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Χ , 2.1m

€ 34

Διπλό στερεοφωνικό καλώδιο υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Χ
,1.2m

€ 28

Καλώδιο υψηλής ποιότητας DJ κλάσης Β ,1m

€ 71

Δυο Kαλώδια υψηλής ποιότητας RCA-RCA κλάσης Β ,1m

€ 46

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

