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MULTI-TOUCH ZENEI PRODUKCIÓS ÁLLOMÁS 7” SZÍNES KIJELZŐVEL
• 7” átmérőjű multi-touch kijelző

• 16 velocity-érzékeny vastag MPC pad RGB háttérvilágítással és aftertouch funkcióval
• 2 be-/2 kimenettel ellátott audio interfész
• XYFX vezérlés effektek és dinamikus elemek hozzáadásához, módosításához
• Frázis looper, bármely hangszer csatlakoztatása esetén alkalmazható
• Pad mixer a hangerők, a sztereó panning és VST effektek hozzáadásához
• Mindenre kiterjedő mintaszerkesztési funkciók
• 4 új, előadásközpontú és érintésérzékeny vezérlőgomb
• Tartozék MPC Software több, mint 20GB tartalommal.
A VST a Steinberg Media Technologies GmbH védjegye. Minden információ előzetes, a változás joga fenntartva.
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STUDIO
ZENEI PRODUKCIÓS KONTROLLER

• Új forgógombok a gyors és pontos vezérlés érdekében
• Új, fekete színű szálcsiszolt alumínium kialakítás
• Tökéletesített alumínium Data forgógomb
• Tartozék neoprén védőhuzat
• Kompakt kialakítás - kevesebb, mint 4 cm vastagság – a maximális hordozhatóságért
• Érintés-érzékeny gombok az MPC Software maradéktalan kezeléséhez
• 16, háttérvilágítással rendelkező eredeti MPC pad, legendás MPC munkamenet és MPC swing
• Tartozék MPC Software és hangok ezrei mindenféle stílushoz

SOFTWARE 2.0
• Új grafikus interfész
• Audio track felvételi lehetőség
• Új, továbbfejlesztett MPC Software munkamenet
• Audio és MIDI fogd-és-vidd módszer
• Kiterjedt Q-Link vezérlés

Minden információ előzetes, a változás joga fenntartva
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PRÉMIUM MINŐSÉGŰ SZÍJHAJTÁSÚ LEMEZJÁTSZÓ
VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO TOVÁBBÍTÁSSAL

• Vezeték nélküli zenetovábbítás Bluetooth® hangszórók felé (nem tartozék)
• Luxus diófa felület szálcsiszolt alumínium gombokkal
• Alacsony tömegű egyenes alumínium kar, állítható súlyozással a precíz tracking érdekében
• Vízszintező buborék, állítható lábak
• Alumínium tányér és csúszásgátló gumi
• Beépített, kapcsolható lemezjátszó előfokozat
• Aranyozott RCA csatlakozók
• Nyávogás: kevesebb, mint 0,2%

AUTOMATA SZÍJHAJTÁSÚ LEMEZJÁTSZÓ
VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO TOVÁBBÍTÁSSAL

• Vezeték nélküli zenetovábbítás Bluetooth® hangszórók felé (nem tartozék)
• Elegáns fekete szín, átlátszó porvédővel
• Beépített, kapcsolható lemezjátszó előfokozat
• 3,5mm-es fejhallgató aljzat
• USB: A/D 16-bit, 44.1kHz or 48kHz selectable
• MM hangszedő mellékelve
• Nyávogás: kevesebb, mint 0,25%
• USB funkció: A/D 16-bit 44,1 kHz vagy 48 kHz választhatór

Minden információ előzetes, a változás joga fenntartva.
A Bluetooth szó és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona..
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