
24 CSATORNÁS  
Digitális Keverő
Többsávos USB Rögzítő
Vezeték nélküli vezérléssel

FŐBB TULAJDONSÁGOK
Több csatlakozási lehetőség
24 csatorna I/O: 10 kombinált 6,3mm TRS – XLR, 10 
XLR, 2 vonal szintű és 2 csatorna digitális USB visszajátszó 
csatorna, mely összesen 24 db egyidejűleg keverhető 
bemenetet jelent.
 
Több vezérlési lehetőség
Beépített duplasávos WiFi, melyhez akár 10 eszköz is 
csatlakozhat egyszerre, iOS, Android, Windows, Mac OS 
vagy Linux böngészőből, alkalmazás telepítése nélkül.
 
A Harman legjava
Meleg hangú Studer tervezésű mikrofon előerősítők, 
magával ragadó Lexicon zengetők, dbx gerjedésgátló 
algoritmus, élvonalbeli DigiTech erősítő modellezés, és sok 
minden más.

Dupla többsávos rögzítés
Mind a 22 bemenet egyenkénti, valamint a sztereó mix 
rögzítése közvetlenül USB meghajtóra és csatlakoztatott 
számítógépre.

Connected PA kompatibilis
Tapasztald meg a kifinomult integrációt a Harman Connected 
PA alkalmazásával és a kompatibilis termékcsaláddal.

ALKALMAZÁSOK
• ÉLŐ FELLÉPÉSEK
• TÖBBSÁVOS STÚDIÓ FELVÉTELEK

EGY TÖKÉLETES DIGITÁLIS KEVERŐRENDSZER
A Soundcraft Ui24R egy teljes értékű digitális keverő- és többsávos rögzítő rendszer, mely rendkívül rugalmas be- és kimeneti lehetőségeket, klasszikus 
hangminőséget, intuitív vezeték nélküli vezérlést, és megbízhatóságot nyújt, strapabíró és áramvonalas formátumban. A rendszer akár 10 különálló eszközről is 
vezérelhető Ethernet hálózaton, vagy a saját beépített duplasávos WiFi-jén keresztül, mely révén akár vezeték nélkül is elérhetővé válik az egyidejű keverés és 
többsávos rögzítés. Világhírű Lexicon, dbx és DigiTech jelformáló algoritmusok segítik tovább finomítani a hangzást, míg a 20 db Studer által tervezett mikrofon 
előerősítő több professzionális bemeneti lehetőséget tesz lehetővé, mint bármely más hasonló keverő ebben a kategóriában. A kompakt méretű rack-be is építhető 
Ui24R kompatibilis a Harman Connected Pa ökoszisztémával és páratlan vezérlést, sokoldalúságot és teljesítményt garantál szenzációs értékben.

KULCSÜZENETEK

MÉG TÖBB CSATLAKOZÁS
Ha szükséged van egy keverőre mindent átfogó csatlakozási lehetőségekkel, 
mindezt kompakt formátumban, az Ui24R a tökéletes megoldás. Az 
áramvonalas Ui24R-el, számos forrásból keverhetsz a 10 kombinált 6,3mm 
TRS-XLR, a 10 XLR, a 2 vonalszintű RCA, és a 2 csatornás digitális USB 
bemeneteken keresztül, mely összesen 24 db csatornát jelent. A sokoldalú és 
csúcsminőségű I/O lehetőségekkel az Ui24R nemcsak a fejlődés lehetőségét 
biztosítja a rendezvények, zenekarok és stúdiók számára, hanem tovább bővíti 
a kreatív lehetőségek számát is.

TÖBBSÁVOS RÖGZÍTÉS ÉS VISSZAJÁTSZÁS
Az Ui24R több mint egy komplex keverőrendszer – egy pompás felvételi 
eszköz is egyben. Élvezd a szellemi békét a dupla többsávos felvételi 
lehetőségnek köszönhetően mellyel 22 bemenet külön-külön, valamint a 
sztereó mix is rögzíthető közvetlenül az USB meghajtóra ÉS a csatlakoztatott 
számítógépre egyaránt. A többcsatornás USB audió interfészen keresztül az 
UI24R könnyedén integrálható a meglévő felvételi stúdiódba vagy kedvenc 
DAW-hoz is.

MÉG TÖBB VEZÉRLÉS
Vezéreld az Ui24R-t a választásodnak megfelelően iOS, Android, Windows, 
Mac OS vagy Linux böngészőből alkalmazás telepítése nélkül. A beépített WiFi 
biztosítja neked (és a zenekarod további 9 tagjának) hogy a vezérlés mindig 
kreatív legyen. A zenészek a színpadról állíthatják a saját mixüket, miközben a 
hangmérnök a közönség felé irányuló hangzásra koncentrálhat. Tapasztald meg 
egy sokkal könnyebb beállítás és vezérlés lehetőségét a Harman Connected PA 
rendszerén keresztül a kompatibilis termékek használatával: JBL PRX800W 
hangfalak, dbx Di1 di-boxok, és az AKG P5i mikrofonok.

HARMAN HANGMINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
Az Ui24R összehozza az iparág vezető HARMAN technológiáit, hogy 
példanélküli teljesítmény és küldetés-kritikus stabilitás legyen elérhető. A híres 
Studer előerősítők gazdag hangképet biztosítanak az élő fellépésekhez és a 
többsávos felvételekhez, míg az ikonikus Lexicon zengetők, kóruseffektek, 
késleltetések és a dbx kompresszió még letisztultabb eredményt jelent 
majd a vokálok, akusztikus gitárok stb. számára. A dbx AFS2 gerjedésgátló 
algoritmusa minden egyes monitorkimeneten elérhető, kiváló előzenei élményt 
biztosítva ezáltal. Ráadásul a DigiTech gitárerősítő modelljei is számtalan 
effektvariációval dobhatják fel a fellépést, különösképp ha csak kisebb méretű 
színpad áll rendelkezésre.
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A DOBOZ TARTALMA
• UI24R
• TÁPKÁBEL

TULAJDONSÁGOK

• Híres Soundcraft minőség és teljesítmény
• Beépített duplasávos Wi-Fi mely megbízható kapcsolatot biztosít
• Legendás Lexicon és dbx jelfeldolgozó komponensek
• Professzionális minőségű Studer tervezésű mikrofon előerősítők
• 2 csatornás DigiTech gitárerősítő modellezés
• Platformfüggetlen vezérlés

• Tablet/PC/Okostelefon vezérlés egyszerre akár 10 eszközről
• 32be-32ki kapacitású USB felvételi interfész
• 24 csatornás közvetlen tárolóra rögzítés
• 10 kombinált 6,3mm TRS – XLR, 10 XLR, 2 vonalszintű RCA, 2 

csatornás digitális bejátszó bemenetek
• HARMAN Connected PA kompatibilitás

SPECIFIKÁCIÓK

(20) Mikrofon előerősítő:
(2x) Vonal szintű kimenet:
(2x) Master kimenet:
(2x) Fejhallgató kimenet:
(8x) AUX kimenet:
USB PLAY:
USB REC:
USB I/F:
USB 1:
USB 2:
Footswitch:
Ethernet:

Studer tervezésű, 10 kombinált + 10 XLR
-10 dBV aszimmetrikus
+4 dBu XLR, saját hangerő potméterekkel
Közös hangerőpotméterrel
+4 dBu XLR 32 sávos grafikus EQ-val, és dbx AFS2 gerjedésgátlóval
Digitális bejátszás (USB A kör)
Felvételi port (USB A kör)
USB B kör
külső vezérlőeszközöknek pl. számítógépes egér (USB A kör)
szoftverfrissítéshez (USB A kör)
6,3mm aljzat, effektpedálhoz
RJ45, LAN csatlakozáshoz

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 ön legközelebbi partnere:


