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40 bemenetes Digitális Keverőpult  
és 32-be/32-kimenetes USB Interfész 
iPad® Vezérléssel

32-Csatornás
USB Rögzítés

Stagebox-
kész

szoftverrel

A hátoldalon található 32/32-es bővítőkártya helynek köszönhetően 
az Si Impact rendkívül széles körben alkalmazható, és 
problémamentesen integrálható bármely meglévő hardverbe és 
rendszerbe.
 
A ViSi Connect bővítőkártyák teljes választéka számos I/O 
formátumban elérhető, beleértve a MADI és sok más ipari standard 
szabványt, mint a RockNet®, CobraNet™ és a Dante™.
 
A Soundcraft folyamatosan és elkötelezetten fejleszti a ViSi Connect 
bővítési lehetőségeket, hogy minden hálózati protokoll azonnal 
elérhetővé váljon a Vi és Si keverőpultokhoz.

Erőteljes I/O bővítőkártyák teljes választéka
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Az App Store áruházból letölthető Soundcraft Si Impact 
távvezérlő alkalmazás azonnali kézi hozzáférést biztosít minden 
fontos keverő funkcióhoz közvetlenül az iPad® készülékedről.
 
Alkalmazás példák: 

• Optimalizáld a FOH mixet bárhonnan a teremből
• Állítsd be a gain szinteket és kapcsold be a fantomtápokat a  
   színpadról 
• Finomítsd a monitorút szinteket miközben az előadó mellett 
   állsz 
• Hangold be a csatornákat a keverőtől távol
• Növeld meg a használható tolóféderek számát
•  Engedélyezz több felhasználót ugyanazon a keverőpulton a 

saját mixük keveréséhez

Távvezérlés az iPad® készülékeddel

Szintén elérhető:

Magyarországi Importőr:

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. 
Tel: (76) 500 600 
Fax: (76) 500 601 
E-mail: bertaudio@bertaudio.hu 
Web: www.bertaudio.hu



Az élőzenei hangosítások terén szerzett több mint 40 éves tudást és tapasztalatokat felhasználva, az Si Impact a 

legkorszerűbb digitális újításokat és a páratlan hangminőséget ötvözi. Olyan egyszerűnek tervezték, mint egy analóg 

keverőpult, de mégis radikálisan felgyorsított és finomított munkafolyamatokat kínál, olyan egyedi jellemzőknek 

köszönhetően, mint a FaderGlow™ rendszer, a masszív DSP kapacitás, és a jól ismert 32be-/32 kimenetes USB 

interfész: Az Si Impact komplex digitális keverési élményt nyújt azoknak, akik nem hajlandóak kompromisszumot kötni a 

hangminőséget illetően. 

Si Impact. Innovatív digitális keverés kompromisszummentes hangminőség.

Sétálj oda.
Kezdj keverni.

•  32 Mikrofon Bemenet

•  8 XLR/6,3mm kombinált csatlakozó vonal 
bemenetekhez és hangszerekhez

•  40 bemeneti DSP csatorna (32 monó bemenet 
és 4 sztereó csatorna/return) 

•  31 Kimeneti busz (Mind teljes DSP 
jelfeldolgozással és Grafikus EQ-val) 

•  4-sávos Teljes Parametrikus EQ minden 
csatornán és buszon

•  8 VCA és 8 Mute group

•  26 motorizált féder (24 bemenet + LR/Mono )

• 4 teljesen testreszabható Féder Layer

•  Beépített Stagebox Csatlakozási lehetőség

•  5" átmérőjű érintőképernyő

•  Többszínű LCD Csatorna Kijelző minden 
bemeneti féder felett

•  4 studió minőségű Lexicon Effekt processzor és 
dedikált FX buszok

• BSS Grafikus EQ minden buszon

• 20 szub-group / aux busz

• 4 monó/stereó mátrix busz

•  32/32-es USB audió interfész többsávos 
rögzítéshez és bejátszáshoz

Főbb Jellemzők



Az Si Impact villámgyorssá és egyszerűvé teszi a rögzítési folyamatot 
a kiváló minőségű beépített 32 be-/ 32 kimeneti kapacitással 
rendelkező USB interfész és az ingyenes letöltés formájában elérhető 
Ableton Live Lite 9 szoftver segítségével.
 
Csak egy egyszerű összeköttetés a PC-vel, vagy MAC géppel, és már 
készen is állsz a többsávos rögzítésre közvetlenül a DAW-ra. Küldj 
akár 32 csatorna bemeneti és kimeneti jelet a DAW-ra és onnan 
vissza, akár felvételre akár bejátszásra.

Az Si Impact erőforrásai a rendezvény bármely pontjáról elérhetőek a 
Soundcraft távvezérlő app-ján keresztül.
 
Keverd a frontot nézői pozícióból, monitort a színpadról, vagy állítsd 
be a zenészeknek hogy a saját monitor mixüket keverhessék akár 
több iPad®-ról is.

A beépített Soundcraft stagebox csatlakozási lehetőségeknek 
köszönhetően oda teheted a be- és kimeneteket ahová csak 
szeretnéd.
 
Állítsd be a színpadi box-ot a zenekar mellé élőzenei 
felhasználáshoz, vagy rakd le a stúdió felvételi termében hogy 
rögzíthesd a hangot. Mindezt egyetlen Cat5 kábelen keresztül.

I/O ahol csak szeretnéd

Igazi audio összeköttetés a DAW-hoz

Keverés távolról az iPadoddal®

Az Egy-Gomb-Egy Funkció vezérlés kombinációja olyan egyedi 
jellemvonásokkal, mint a FaderGlow™, analóg munkafolyamatok 
egyesítése a digitális sokoldalúsággal. A FaderGlow™ különböző 
színekkel világítja meg a fédersínt, azonnali információval ellátva 
a kezelőt a féder aktuálisan betöltött funkciójáról: Aux, FX, vagy 
grafikus EQ mely minden kimeneti buszon elérhető.
 
Mindegyik féder felett megtalálható egy szintén többszínű LCD 
kijelző, mely ugyanúgy egyetlen pillantás alatt megmutatja 
a szükséges információkat és egy teljesen testre szabható 
„ragasztószalagként” funkciónál hogy tetszés szerint elnevezhesd 
csatornáid. 

Az analóg vezérlésen túl

Elismert jelfeldolgozó komponensek:

Kategóriaelső jellemvonások

A több mint 40 évvel ezelőtti szerény kezdettől, és még azóta is az 
Egyesült Királyságban tervezett és konstruált Soundcraft élőzenei 
keverőpultok egyértelműen definiálják a „brit hangzás” fogalmát.
 
A Soundcraft társalapítója - Graham Blythe - által tervezett nagy 
elismerésnek örvendő mikrofon előerősítők és a „british” EQ a 
biztosíték, hogy a Soundcraft Si Impact is magában hordozza a 
Soundcraft védjegyének számító hangminőséget.

A legendás brit hangzás

Az Si Impact nem csak DSP erővel van megpakolva. Hanem DSP 
erővel a digitális effektek elismert szakértőitől.
Ez stúdió minőségű zengetőket, késleltetéseket és modulációkat 
jelent a Lexicon-tól, legendás dinamikákat a dbx-től, és ipari 
standard grafikus EQ-t a BSS Audio-tól.

Világklasszis effektek és dinamikák

Tartalmazza az

szoftvert.



Csatlakozás és vezérlés
Csatlakozás
•  32 behívható GB mikrofon előerősítő záródó 

csatlakozókkal és fantomtáp kijelzővel 
•  16 XLR analóg vonal szintű kimenet
• 8 XLR/6,3mm kombinált csatlakozó vonal szintű 
   bemenethez és hangszerekhez
•  AES Kimenet
•  Word Clock
•  HiQnet Ethernet port HiQnet rendszerintegrációhoz 

és ViSi Remote rendszerhez
•   32x32 ViSi Connect bővítőhely (lásd: utolsó oldal)

Gate
•  Dedikált enkóderek Attack,Release,Depth,Threshold 

és Sidechain Filter paraméterekhez
•  Gate open, hold és close státusz LED kijelzés
•  Gate aktiváló kapcsoló

Kompresszor
•  Dedikált enkóderek Attack,Release,Gain,Threshold 

és Ratio paraméterekhez
• 5 Szegmenses LED gain redukció kijelzéshez
• Kompresszor aktiváló kapcsoló

4-Sávos British EQ
•  4-sávos fullparametrikus EQ független Q 

vezérléssel és harang vagy shelving opciókkal a 
HF és LF sávokban

• EQ aktiváló kapcsoló

Bemeneti Szekció
•  8 LED-es Bemeneti Jelszint kijelző
• 48V Fantomtáp kapcsoló
• Polaritás fordító kapcsoló
• Bemeneti Gain/Trim szabályzó
• Módosítható HPF szűrő
• HPF aktiváló kapcsoló

Kimeneti Szekció
• Csatorna delay időkorrekcióhoz bemeneten és 
   kimeneti buszon is, időben vagy távolságban kijelezve
• Módosítható időbeli késleltetés csatornánként vagy 
   buszonként (0-500ms)
• Panoráma vezérlés
•  LR jelút kapcsoló csatornák és buszok LR csatornába 

küldéséhez
• Mono jelút kapcsoló Mono csatornába választáshoz  
   (centersugárzó, szub stb.)

Lexicon Effekt Szekció
• 4 integrált sztereó Lexicon effektprocesszor
•  29 effekt preset processzoronként hall, plate és 

room zengetőkkel, delay-ekkel, modulációkkal és 
pitch effekttel.

•  Akár 12 állítható paraméter minden preset-hez az 
érintőképernyőn keresztül

• Dedikált Tap tempo kapcsolók

32-be/32-ki USB Interfész
•  32-be/32-ki alacsony latency-s felvételi interfész
• Kompatibilis PC és MAC DAW szoftverekkel
•  Ableton Live Lite 9 szoftver letöltőkód a dobozban

Kezelőfelület és Globális Visszajelzés
•  24 motorizált bemeneti féder + LR/Mono  

(teljesen motorizált 4 testreszabható layer-el)
•  FaderGlow™ fédersín világítás a féder funkciójának 

megfelelően: Fehér: linkelt csatorna, Rózsaszín: sztereó 
csatorna, Vörös: Grafikus EQ, Sötétkék: VCA, Cián: 
Lexicon effekt

•  Többszínű LCD csatornakijelző ablak minden 
bemeneti féder felett: azonnali vizuális visszajelzés 
és elnevezés 

•  8 VCA
•  8 Mute Group: több csatorna némítása egyetlen 

gombnyomással
•  Snapshot vezérlés – 1000 mentési pont tárolása és 

betöltése a dedikált gombok segítségével
•  USB port beállítások és mentések tárolására/

betöltésére külső USB eszköz segítségével
•  5” átmérőjű színes érintőképernyő patch, jelút, show 

és biztonsági beállításokhoz
•  8 LED-es be- és kimeneti jelszint kijelző  

(monitor L/R, master L/R, mono)
• Fejhallgató kimenet

Csatorna Visszajelzők
•  4 szegmenses bemeneti jelszint jelző LED, 3 

szegmenses gain redukció LED sorral, és Gate 
Closed visszajelzéssel minden egyes csatornán


