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Większość muzyków potrzebuje czułości. I nie 
mamy na myśli uczuć podobno budzących się 

wiosną. Chodzi oczywiście o czułość mikrofonu, by od-
powiednio zabrzmiał wykon lub nagranie studyjne. 
Właśnie dlatego niniejsze wydanie poświęciliśmy zbie-
raniu dźwięku. Do podzielenia się doświadczeniami w tej 
kwestii zaprosiliśmy piątkę specjalistów. Olga Bończyk, 
znakomita aktorka i wokalistka, przedstawia wszelkie 
zagrożenia czyhające na wykonawcę na scenie od kiep-
skiego mikrofonu po źle działające odsłuchy (str. 12).  
A przy tym wspomina, jak trudno przekonać kompozy-
torów do aranżacji utworów innych niż ich własne. Rafał 
Grząka, Konrad Kubicki i Przemysław Skałuba tworzący 
The New Warsaw Trio opowiadają o specyfice nagłośnie-
nia swoich instrumentów i planach na najbliższą płytę, 
a może dwie (str. 18). Maciej Słowikowski, realizator Te-
atru Kamienica i kierownik Studia Kamienica, wskazuje 
różnice między mikrofonami dobrymi a złymi, nie prze-
kreślając całkiem tych ostatnich (str. 22). Zdradza też, 
jaki mikrofon ukryć w dekoracji. Ich uwagi uzupełniamy 
ogromnym zestawieniem mikrofonów (str. 24), prezen-
tacją akcesoriów ułatwiających pracę z sitkiem (str. 30) 
i pokazaniem coraz popularniejszych zastosowań mi-
krofonu, chociażby podczas kręcenia filmów w plenerze 
(str. 36). Na deser wujek Piotrek podpowiada kilka zasad 
postępowania w miksie z wokalem (str. 58). A przed jego 
zmiksowaniem – z wokalistą.

Drogi Czytelniku!
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Historia ostatnich lat dowodzi, że nie wszyscy lubią 
mówić do mikrofonu, zwłaszcza kiedy jest ukryty. Dla 
nich mamy ciekawostki z branżowych targów NAMM 
2016, gdzie wszyscy mogli nagrywać otwarcie (str. 6). 
Początkujący producenci znajdą dla siebie kolejną lek-
cję o Studio One 3 PreSonusa – tym razem o nagrywa-
niu, a doświadczeni dowiedzą się, jak intuicyjne bywa 
przejęcie kontroli nad miksem z PreSonusem CS18AI. 
Gitarzystom zaświecimy czerwoną lampą w oczy z oka-
zji przesłuchania lampowych wzmacniaczy Ironheart  
i przeznaczonych do nich kolumn (str. 46), a basistom 
doradzimy, kiedy opłaca się wymienić pick-upy w ba-
sówce (str. 50). Klawiszowcy powinni się zainspirować 
kreatywnością Norda Leada A1 (str. 52), a występujący 
na żywo docenią łatwą obsługę Abletona Live za po-
mocą Akai APC40 mkII (str. 54). Kończymy refleksją 
nad powrotem produkcji muzycznej z Matrixa (str. 62).

Poczytaj, zagraj i nagraj to z nami!
Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl, 
na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio ze sklepu  
App Store i Google Play. Kolejny numer już w maju.

Kreska z k     uczem
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Rafał Grząka, Konrad Kubicki 
i Przemysław Skałuba tworzący The New 
Warsaw Trio wyjaśniają, co permanentnie 
nowego jest w ich brzmieniu, skąd się biorą 
zaproszenia do projektów i jak kłopotliwe 
bywa nagłośnienie ich instrumentów

Kierownik Studia Kamienica Maciej 
Słowikowski opowiada o zadziwiających 
przemianach mikrofonu kierunkowego 
w dookolny oraz wyjaśnia, do czego 
przydaje się kiepski mikrofon
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BBranża instrumentów muzycznych, sprzętu pro-audio 
czy nagłośnienia przeżywała ostatnio lekki kryzys w ślad 
za ogólnoświatową zadyszką gospodarczą. Jednak cięż-
kie czasy zdają się przeszłością – branża rośnie, NAMM 
buduje nowe hale (bo obecne stają się za ciasne dla wy-
dłużającej się listy wystawców), a liczba nowości świad-
czy o coraz większym optymizmie producentów. A my, 
czyli klienci i użytkownicy, cieszymy się z tego niezmier-
nie, gdyż nic tak nie cieszy, jak nowe zabawki.

Rynek muzyczny, podobnie jak chyba każdy inny, 
przechodzi różne mody. W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku królowały gitary i koszule flanelowe, po-
tem plastikowe syntezatory z równie bylejakimi brzmie-
niami. Początek tego tysiąclecia to atak komputerów  
i wszystkiego, co wirtualne. Natomiast od dosłownie kil-
ku lat modne jest… wszystko. Rynek idzie we wszystkie 
strony naraz, a każdy muzyk, producent czy realizator 
jest wręcz rozpieszczany wyborem. Gitary we wszystkich 
kształtach i odmianach, bębny od klasycznych po ultrano-
woczesne, syntezatory wirtualne i jak najbardziej realne,  
a nawet retro oraz wprost oszałamiająca ilość oprogramo-
wania do użytku scenicznego i studyjnego. Zapraszamy 
więc na w pełni subiektywny przegląd atrakcji targowych.

Firma Aguilar, producent nagłośnienia basowego 
z Nowego Jorku, poza swoimi flagowymi produktami 
(wzmacniacze Tone Hammer, kolumny z serii DB i SL czy 
kostki) pokazała nowość – kolumnę SL 410x. Określa-
na jako stupid light kolumna waży około 25 kg, co przy 
mocy do 800 W i czterech głośnikach jest wynikiem im-
ponującym. SL 410x trafi do Polski na przełomie marca  
i kwietnia. Na stoisku Aguilara pięknie prezentowała się 
limitowana edycja (250 sztuk) kolumny SL 112 w wersji 
Blue Bossa. Zaiste piękna i elegancka.

Cóż NAMM przyniesie rok 2016
Każdego roku w styczniu wszyscy bieżą na targi National Association  

of Music Merchants odbywające się w Anaheim koło Los Angeles.  
To prawdziwy Nowy Rok dla branży muzycznej. Zobaczmy więc,  

w czym 2016 będzie lepszy od 2015

Akai kusiło nową wersją platformy VIP. Wersja 2.0 
oferuje nie tylko obsługę niemal wszystkich instrumen-
tów wirtualnych, ale teraz także efektów, co powoduje, 
że z łatwością znajdziemy, stworzymy, wyedytujemy 
i zapiszemy całkowicie unikatową kombinację instru-
mentów i efektów wirtualnych. A w dodatku obsłużymy 
ją za pomocą dedykowanej klawiatury z serii Advance. 
Co ciekawe, platforma VIP pojawia się też u innych pro-
ducentów z grupy inMusic, czyli Alesis i M-Audio. 

Ostatnia nowość, czyli MPC Touch, gromadziła spore 
grupy testujących, którzy chwalili firmę za nowoczesne 
podejście do klasycznego tematu. Połączenie wysokiej 
jakości kontrolera z klasycznymi padami MPC, oprogra-
mowania Akai i przepięknego wyświetlacza dotykowego 
okazało się dobrym wyborem. Firma zapowiada dalsze 
poszerzanie gamy MPC, ale na razie sza…

Akai stara się reagować na trendy i stworzyło gramo-
fon (a nawet dwa), tym razem nie dla DJ-ów, tylko dla au-
diofilów. Ale nie takich zwykłych, a nowoczesnych. Akai 
BT500 (oraz tańszy BT100) to wysokiej klasy gramofon  
z napędem paskowym wyposażony w dość niecodzien-
ne dodatki, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy, złącze 
USB oraz Bluetooth. Wszystko po to, aby z łatwością 
przenosić swoje winyle do komputera – oczywiście z do-
skonałą jakością. Tradycja i nowoczesność w pełnej krasie.

Fluid Audio, producent niedrogich i dobrych monito-
rów, atakuje rynek z modelem nazwanym FPX7 wypo-
sażonym w tweetery wstęgowe. Łał. Trzeba przyznać, 
że głośniki grały bardzo pięknie, góry nie brakowało,  
a scena stereo prezentowała się przekonująco. Czekamy 
na test w warunkach studyjnych, który odbędzie się wio-
sną, po dotarciu tych monitorów do Europy.

Guild, czyli specjaliści od porządnych gitar, pokazali 
nowe instrumenty z serii Westerly Collection. Z jednej 
strony to prawdziwy Guild, świetnie wykonany, eleganc-
ki i muzykalny. Z drugiej niższa cena, co na pewno za-
interesuje gitarzystów, którzy nie chcą taniochy, a dbają  
o budżet. Guild Westerly Collection to lite drewno, wypu-
kły tył (arched back design) z mahoniu, top świerkowy  
i elegancka torba w komplecie. Z cenami około 2000 zł 
może być całkiem smakowitym kąskiem. 

IK Multimedia, włoscy specjaliści od studyjnego 
software’u oraz wszelkich wynalazków dla mobilnych 
muzyków, pochwalili się monitorami studyjnymi iLoud 
Micro Monitor. Wszystko byłoby w normie, gdyby nie 
fakt, że monitorki są bardzo małe, a grają jak trzy razy 
większe. Czyżby przełom w domowym studiu? Przeko-
namy się już wkrótce.

Po „miękkiej” stronie zobaczyliśmy produkt nazwany 
Lurssen Mastering Console, czyli procesor masteringo-
wy będący „czymś więcej niż sumą części składowych”. Nieoficjalny zwycięzca konkursu na wielkość kolumny.

W przypadku Ho-
sy zwijanie 

interesu 
nie oznacza 

niczego złego.

Nadchodzi czas 
tańszych Guildów.

IK Multimedia. 
Przenośne 
interfejsy 

trzymają się 
mocno.

Były nawet comba 
dla partyzanckich 

zespołów 
muzycznych.
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Przygotowany dla producentów mu-
zycznych o różnych stopniach wta-
jemniczenia obiecuje pracę w ramach 
różnych stylów muzycznych, co ma 
ułatwić zadanie mniej doświadczo-
nym. Słuchaliśmy demo i jesteśmy 
pod wrażeniem. Lurssen Mastering 
Console działa na komputerach PC  
i Mac oraz na iPadzie.

Firma Laney nie zwalnia tempa  
i wytrwale zdobywa kolejne przyczółki 
w świecie nagłośnienia gitarowego i ba-
sowego. Seria GHR to nowatorskie po-
dejście do… kolorów. Firma „rozbiera” 
lampowe brzmienie na RED i BLACK. 
RED to stopień przedwzmacniacza 
lampowego i jego drive, zaś BLACK 
to stopień wzmacniacza, gdzie znie-
kształcenia zależą od poziomu mocy 
i rosną przy mocniejszym wysterowa-
niu lamp mocy. Poprzez kombinację 
obu elementów mamy dostęp do całej 
palety brzmień – a trzeba pamiętać, 
że zniekształcenia generowane przez 
lampy przedwzmacniacza i końcówki 
mocy są różne i mają różne… kolory!

M-Audio to starzy wyjadacze 
w światku domowych studiów 
nagrań. Na NAMM 2016 zaszaleli  

i zaprezentowali całkiem nową serię interfejsów audio 
M-Track. Ten klasyk wśród klasyków otrzymał nowy wi-
zerunek. Teraz to urządzenia typu desktop (do łatwej 
obsługi na biurku) z wielką gałką głośności, nowymi 
preampami, ultranowoczesnym złączem USB-C (nie 
ma obawy, w komplecie jest też klasyczny kabel USB)  
i nieprawdopodobną masą oprogramowania. Jest nawet 
supertani model bez wejść, przeznaczony dla producen-
tów, którzy nic nie nagrywają, a jedynie produkują muzy-
kę przy użyciu sampli i instrumentów wirtualnych. 

CTRL-49 to ekskluzywna klawiatura i kontroler pra-
cujący z systemem VIP, tym samym, który obsługuje kla-
wiatury Akai Advance. Wersja od M-Audio wyróżnia się 
poprawioną ergonomią, jeszcze większą liczbą kontrole-
rów (do obsługi miksera w DAW-ie) i piękną obudową. Już 
niedługo w Twoim ulubionym sklepie muzycznym.

M-Audio pokazał też nowe interfejsy MIDI z serii Mi-
disport. Ta antyczna technologia przeżywa come back za 
sprawą wysypu syntezatorów analogowych i cyfrowych, 
więc czemu nie. Dodatkowo każdy Midisport to teraz 
hub USB 3.0. Miło.

Stoisko Moog Music było chyba najbardziej oryginal-
nym i najmilszym miejscem na targach. Firma stworzyła 
prawdziwą wyspę egzotyczną, niemal wyspę szczęścia. 
W tym celu sprowadzono najprawdziwsze rośliny, z kak-
tusami na czele, do tego wygodne siedziska i poduszki,  
a całość okraszono ozdobami z cyklu flower-power. Praw-
dziwie hippisowska nirwana. Ale wszystko byłoby na nic, 
gdyby nie instrumenty Mooga, gdzie błyszczał (błyszczała?) >>

W tłumie niełatwo było przykuć uwagę. Niektórym się udało.
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Mother-32 w najróżniejszych konfiguracjach. Okazuje 
się, że decyzja o wyprodukowaniu tego syntezatora była 
strzałem w dziesiątkę. Firma zebrała tysiące zamówień, 
a czas oczekiwania dochodzi do kilku miesięcy. Co więcej, 
to chyba pierwszy przypadek w historii syntezatora, gdzie 
klienci kupują dwie lub trzy sztuki, aby następnie połą-
czyć je w większy system, korzystając z bardzo zgrabnych 
obudów Mooga. Mother-32, łącząc w sobie klasyczny jed-
nogłosowy syntezator Mooga ze słynnym filtrem drabin-
kowym, cyfrowy sekwencer o ogromnych możliwościach 
oraz całą gamę gniazd napięciowych, stał się z marszu 
„klasykiem”. Bywa i tak.

Firma szeptem dała znać, że w tym roku nas jeszcze 
zaskoczy…

Na stoisku MunroSonic i Aston Microphones mogli-
śmy podziwiać niekonwencjonalne monitory EGG, a także 
najnowsze mikrofony i filtry akustyczne Aston. Ten an-
gielski producent wszedł na rynek z wielkim przytupem  
i już na samym wejściu zebrał ogromną ilość pozytywnych 
opinii. Superbrzmienie, bardzo elegancka budowa, angiel-
ska produkcja i „chińskie” ceny. Warto przyjrzeć się (i przy-
słuchać) tym interesującym produktom.

MXL, czyli mikrofonowe ramię Marshall Electronics, 
nie szalało z nowościami, ale to wcale nie znaczy, że ich nie 
było. Na pewno warto zwrócić uwagę na nowy mikrofon 
pojemnościowy MXL 770X, który łączy w sobie sprawdzo-
ny koncept MXL 770 (dobre brzmienie i wyposażenie, niska 
cena) z potrzebnymi dodatkami, jak przełączana charakte-
rystyka, tłumik i filtr. Mikrofon już jest na rynku.

Nord, czyli szwedzcy czarodzieje klawiszowi, to naj-
nowsze Nord Piano 3. I nie jest to li tylko face-lifting. Nord 
Piano 3 to, prawdę mówiąc, całkiem nowy instrument.  
A co w nim nowego? Przede wszystkim znacznie ulep-
szona klawiatura firmy Fatar, która o wiele lepiej emuluje 
najprawdziwszy fortepian. Jest twardsza i bardziej re-
sponsywna, pozwala na szybsze repetycje i wierniejsze 
wyzwalanie multisampli, co przekłada się na niespoty-
kany realizm gry. Pianiści zauważą to natychmiast, a my, 
śmiertelnicy, możemy się tego nauczyć. Do tego rozbudo-
wana pamięć i przepiękny wyświetlacz OLED, który ułatwi 
obsługę. Nord Piano 3 ma pojawić się już w maju.

PreSonus przygotował mnóstwo nowości, lecz  
w części tajnych, które pokazał na zamkniętym spotka-
niu tuż przed targami. Z tych jawnych trzeba wspomnieć 
o nowej linii nagłośnienia ULT, która korzysta z rozwiązań 

WorxAudio Technologies będącego 
jednym z liderów nagłośnienia li-
niowego. ULT to trzy moce kolumn 
szerokopasmowych i jeden sub, a ce-
ny są bardzo zachęcające. Podczas 
prezentacji zwracała uwagę bardzo 
duża moc bez zniekształceń, a tak-
że bardzo szeroki kąt działania bez 
wpływu na odtwarzane pasmo.

PreSonus to przede wszystkim 
interfejsy audio, więc tutaj było 
tłoczno. Możemy powiedzieć o Stu-
dio 192 Mobile, czyli „lżejszej” wersji 
flagowca Studio 192, prawdziwego 
kombajnu studyjnego z mnogością 
wejść i wyjść oraz referencyjnymi pa-
rametrami. Nie możemy natomiast 
puścić pary o nowej serii interfejsów, 
która już niebawem zagości po tań-
szej stronie oferty.

Wszyscy pytali o nowe modele 
mikserów cyfrowych z serii StudioLive. 
No cóż, widzieliśmy je. I są wspa-
niałe. Z obawy o własne życie nie 
powiemy nic więcej. Nie powiemy 
też o całkiem nowej linii mikserów 
analogowych z bardzo cyfrowymi 
funkcjami. Watch this space.

PreSonus zaprezentował też cał-
kiem nową linię produktów z dziedzi-
ny nagłośnieniowo-scenicznej. A tak-
że nową wersję programu DAW Studio 
One 3.2, która spodoba się użytkowni-
kom ProToolsa, gdyż ma tryb pracy 
identyczny z tą znaną aplikacją. Kwe-
stia przesiadki nie będzie już żadnym, 
ale to żadnym problemem. 

Firma RME co prawda nie po-
kazała żadnych nowości, ale my 
wiemy, że już niedługo świat ujrzy 
całkiem nowy interfejs audio wyso-
kiej klasy. Będzie hi-endowo. Nato-
miast młodsi bracia RME, czyli Fer-
rofish, pokazali długo oczekiwany 
przetwornik wielokanałowy A32.  

>>

Analogowe syntezatory w towarzystwie  analogowych kaktusów. MXL. Taki występ bez mikrofonów kierunkowych byłby bez szans.

Nie lekceważmy magii gałki. 

Pierwsze takie targi Astona.

Gdzieś tu czai się nagłośnienie ULT. 

Brzmienie zeszło do podziemia.

Niektórzy są zawsze na fali.
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W niepozornej obudowie o wysokości zaledwie 1U upako-
wano 32 (trzydzieści dwa!) kanały wejściowe i wyjściowe 
wraz z przetwornikami AC i CA oraz interfejsami ADAT  
i MADI. Jest jeszcze WordClock i MIDI. Wszystko obsłu-
giwane z łatwością dzięki przejrzystemu interfejsowi  
z dwoma kolorowymi wyświetlaczami TFT. Całość robi 
piorunujące wrażenie, a sprzęt jest wykonany bardzo so-
lidnie. W końcu to Made in Germany.

Sonnox pokazał swój najnowszy plug-in Envolution, 
który poważnie bierze się za obsługę transjentów, a bez 
tego żaden miksujący dzisiaj nie może się obejść. Poza 
wersjami natywnymi (AAX, VST, UA) pojawiła się też na 
platformę UAD.

Spectrasonics pokazywał swój przebój, czyli znany 
nam już Omnisphere 2. Co absolutnie nie przeszkadzało 
w zebraniu tłumów przy każdej prezentacji. W kuluarach 
zapewniono nas, że jeszcze w tym roku ujrzymy całkiem 
nowy (!) produkt. Jesteśmy pewni, że szykuje się kolejny hit.

Universal Audio w dalszym ciągu lansowało swoją 
koncepcję studia w pigułce, a raczej w Apollo. Ta rozbu-
dowywana wciąż platforma staje się ogólnoświatowym 
standardem i pozwala całkowicie zastąpić „tradycyjne” 
studio. No, może z wyjątkiem instrumentów i muzyków… 
Premiera wyczekiwanego Apollo Twin USB nieco się prze-
sunęła, ale mimo to sprzęt jest już dostępny.

Na stoisku Vintage spotkaliśmy wielu znanych mu-
zyków ogrywających nowe gitary elektryczne i akustycz-
ne. Szczególnie podobały się modele z kolorowej serii 
V6M24 oraz nowe V6HP, czyli strat dla mas. Bardzo do-
brze wykonane i brzmiące.

Waldorf, producent syntezatorów z twistem, tak-
że nie próżnował. Aż dziw, że wcześniej nikt na to 
nie wpadł – skoro wszyscy kochają system modular-
ny Eurorack, to zróbmy sobie przenośny syntezator  
z klawiaturą i modułami. Kb37, bo o nim mowa, to wy-
sokiej klasy klawiatura firmy Fatar i solidna obudowa 
ramka na moduły Eurorack. Nabywca może zamon-
tować tam swoje moduły lub skorzystać z oferty Wal-
dorfa, który poza istniejącym już modułem Wavetable 
nw1 pokazał całkiem nowe elementy układanki: dv-
ca1 (wzmacniacz VCA), cmp1 (kompresor analogowy)  
i mod1 (modulator module). Znając firmę Waldorf, możemy 
spodziewać się ostrego i bardzo oryginalnego brzmienia.  
A jak ktoś nie lubi na ostro, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
ale włożyć w klawiaturę Mother-32 i słodzić do woli.

Na koniec firma Waves, która znakomicie odnalazła 
się w nowej rzeczywistości, gdzie nie jest już monopolistą 
i musi walczyć z liczną konkurencją. Daje radę w pięknym 
stylu. Nowe produkty pochodzą z dwóch krańców: trady-
cji i nowoczesności. Tradycyjny jest na pewno nowy reverb  
z serii Abbey Road – Road Reverb Plates. Jak łatwo się 
domyślić, jest to efekt pogłosowy typu plate, ale tym 
razem modelowany na istniejących urządzeniach ze stu-
diów Abbey Road. Waves „uwirtualnił” cztery pogłosy 
płytowe EMT 140 i twierdzi, że zrobił to z niespotykaną 
dokładnością. Nie znamy „dawców”, ale „biorca” brzmi 
fantastycznie.

Produktem z drugiej strony skali był kolejny już plug-in z serii sygno-
wanej przez światowej klasy realizatora Grega Wellsa.  Po znakomicie 
przyjętym procesorze VoiceCentric, który bardzo ułatwia miksowanie wo-
kalu i uzyskanie „tego” brzmienia i bardziej specjalizowanym PianoCentric 
przyszedł czas na MixCentric, czyli procesor masteringowy z jedną gałką. 
Twórca twierdzi, że za tą pojedynczą gałką stoją lata doświadczeń oraz 
kilkanaście urządzeń (kompresory, EQ, excitery itd.) połączonych w uni-
katowej konfiguracji. Efekt jest taki, że miks puszczony przez MixCentric 
zaczyna brzmieć jak z płyty. Nie wiemy, jak to działa, ale brzmi znakomicie. 
Widać, że nowe podejście do konstruowania plug-inów zaczyna działać  
i być może nie zawsze musimy stosować klasyczne elementy, aby uzyskać 
żądany rezultat.

Waves to także scena, a tu królował LV1, czyli wirtualna konsoleta mik-
serska live. Ta niedroga (w świecie nagłośnieniowym) aplikacja umożliwia 
miksowanie do 64 kanałów w czasie rzeczywistym z użyciem efektów i pro-
cesorów Waves SoundGrid. Oczywiście nabywca musi dysponować chociaż 
podstawowym systemem SoundGrid, ale biorąc to pod uwagę, całość jest po 
prostu tania. Czyżby przyszłość produkcji live?

Opuszczając słoneczne Anaheim, mieliśmy mieszane uczucia. Z jednej 
strony przenosiliśmy się z lata w zimę, ale z drugiej rozpierała nas radość, że 
świat muzyki, jej produkcja, wykonanie, nagrywanie czy nagłaśnianie nigdy 
nie miały się lepiej. Ogrom znakomitych rozwiązań, spadające ceny i solidne 
wsłuchiwanie się w potrzeby użytkowników zaowocowały rozwojem branży. 
Nie pozostaje nic innego, jak korzystać.

Piotr Dygasiewicz

Oaza intymności. 

Vintage imponuje liczbą wzorów.
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PreSonus HP2

Prosto do ucha
Wzmocnienie sygnału w słuchawkach i monitorach dousznych nie 

wymaga już skomplikowanej konfiguracji. Wszystko za sprawą 
przenośnego wzmacniacza słuchawkowego PreSonus HP2. Urządzenie 
ma dwa wejścia liniowe XLR i jedno stereofoniczne wyjście słuchawkowe  
3,5 mm (1/8”) z regulacją poziomu. Dostępny jest przełącznik trybów mono 
lub stereo i pokrętło ustawienia panoramy. Kiedy gramy wyjątkowo długi 
koncert albo dwa koncerty jeden po drugim, wymiana baterii wzmacnia-
cza słuchawkowego jest ostatnią rzeczą, o jakiej marzymy. Bez obaw! HP2 
to skrót od „Has Power 2 Spare”, co oznacza dodatkową moc. HP2 moż-
na zasilać zewnętrznym zasilaczem DC albo baterią 9 V, która wytrzymuje 
ponad 7 godzin. Wzmacniacz ma też LED-owy wskaźnik poziomu baterii. 
Jak wszystkie urządzenia amerykańskiego producenta konstrukcja ta wy-
trzyma trudy każdej trasy. Wzmacniacz można zamontować na statywie 
mikrofonowym lub przyczepić go do paska. Do tego oprócz wszystkich nie-
zbędnych funkcji zapewnia świetne brzmienie. (PK)

Warm Audio

Analogi  
w sensownej  
cenie
Urządzenia analogowe kojarzą się z dobrym brzmie-

niem, ale i wysoką ceną. Firma Warm Audio z Teksa-
su stara się udowodnić, że takie urządzenia zbudowane 
na amerykańskich podzespołach mogą mieć przystępne 
ceny. W jej ofercie znajdziemy między innymi wyso-
kiej klasy przedwzmacniacz mikrofonowy Tone Beast,  
w którym wykorzystano transformatory CineMag, kreu-
jący barwę przedwzmacniacz mikrofonowy WA12, WA76, 
czyli współczesną wersję klasycznego kompresora ’76  
w wersji D oraz EQP-WA – rekonstrukcję najbardziej re-
nomowanego studyjnego korektora w historii Pultec 
EQP-1A. Od 1 marca wszystkie te rozwiązania można 
znaleźć w dobrych sklepach muzycznych.  (DM)DPA

Mikrofony do zadań specjalnych

Kompresor WA76 
z ultrakrótkim 
czasem ataku 
od 20 ms do 800 ms.

DPA SC4098

Nie ma trudnych środowisk, tylko 
dobrych mikrofonów czasem 

brak – z tego założenia wyszli pro-
jektanci DPA, konstruując mikrofony 
DPA SC4098 i 4018F o charaktery-
styce superkardioidalnej. Pierwszy  

z kapsułą d:screet™ oferuje wysoki poziom zrozumia-
łości mowy i czystości głosu. Drugi z kapsułą d:dicate™ 
ma najbardziej naturalną charakterystykę dla mowy. 
Nie wymaga korekcji w celu usunięcia artefaktów,  DPA 4018F

Z okazji ostatniej trasy koncertowej Black Sabbath, 
która odwiedzi w lipcu Polskę, Laney przygotował 

wyjątkową gratkę dla kolekcjonerów: unikatowe ze-
stawy złożone ze wzmacniacza TI100 i dwóch kolumn 
TI412S. Przygotowano ich tylko 24, a sprzęt został prze-
testowany i własnoręcznie podpisany przez Tony’ego 
Iommiego. Jeden z zestawów, oznaczony numerem 5, 
trafił do Polski. Należy o niego pytać w dobrych skle-
pach muzycznych w kraju.

Tony Iommi od początku swojej kariery związany jest 
z nagłośnieniem Laneya, za pomocą którego gitarzy-
sta uzyskał rozpoznawalne, heavymetalowe brzmienie 
Black Sabbath. Podczas pożegnalnej trasy koncertowej 
Black Sabbath muzyk nagłaśnia gitarę sygnowanym 
przez siebie wzmacniaczem TI100 Tony Iommi. (DM)

a zrozumiałość mowy wynika wprost z samego mikro-
fonu. Oba są wyposażone w złącze XLR. Można je wie-
szać (kabel do 20 cm), instalować na mównicach (kabel 
32 i 47 cm) i montować na statywach (kabel 122 cm). 
DPA SC4098 ma także wersję ze złączem MicroDot do 
łączności bezprzewodowej. Współpracuje wtedy ze 
wszystkimi wiodącymi systemami bezprzewodowymi, 
m.in.: Lectrosonics, Sennheiser, Shure, Sony, Wisycom, 
Zaxcom. Oba mikrofony są dostarczane z szeroką pale-
tą akcesoriów. (DM)

Laney TI

Podpis Tony’ego  
Iommiego

Certyfikat umieszczony na wzmacniaczu.Historyczna 
chwila
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koncert albo dwa koncerty jeden po drugim, wymiana baterii wzmacnia-
cza słuchawkowego jest ostatnią rzeczą, o jakiej marzymy. Bez obaw! HP2 
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niem, ale i wysoką ceną. Firma Warm Audio z Teksa-
su stara się udowodnić, że takie urządzenia zbudowane 
na amerykańskich podzespołach mogą mieć przystępne 
ceny. W jej ofercie znajdziemy między innymi wyso-
kiej klasy przedwzmacniacz mikrofonowy Tone Beast,  
w którym wykorzystano transformatory CineMag, kreu-
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czyli współczesną wersję klasycznego kompresora ’76  
w wersji D oraz EQP-WA – rekonstrukcję najbardziej re-
nomowanego studyjnego korektora w historii Pultec 
EQP-1A. Od 1 marca wszystkie te rozwiązania można 
znaleźć w dobrych sklepach muzycznych.  (DM)DPA

Mikrofony do zadań specjalnych

Kompresor WA76 
z ultrakrótkim 
czasem ataku 
od 20 ms do 800 ms.

DPA SC4098

Nie ma trudnych środowisk, tylko 
dobrych mikrofonów czasem 

brak – z tego założenia wyszli pro-
jektanci DPA, konstruując mikrofony 
DPA SC4098 i 4018F o charaktery-
styce superkardioidalnej. Pierwszy  

z kapsułą d:screet™ oferuje wysoki poziom zrozumia-
łości mowy i czystości głosu. Drugi z kapsułą d:dicate™ 
ma najbardziej naturalną charakterystykę dla mowy. 
Nie wymaga korekcji w celu usunięcia artefaktów,  DPA 4018F

Z okazji ostatniej trasy koncertowej Black Sabbath, 
która odwiedzi w lipcu Polskę, Laney przygotował 

wyjątkową gratkę dla kolekcjonerów: unikatowe ze-
stawy złożone ze wzmacniacza TI100 i dwóch kolumn 
TI412S. Przygotowano ich tylko 24, a sprzęt został prze-
testowany i własnoręcznie podpisany przez Tony’ego 
Iommiego. Jeden z zestawów, oznaczony numerem 5, 
trafił do Polski. Należy o niego pytać w dobrych skle-
pach muzycznych w kraju.

Tony Iommi od początku swojej kariery związany jest 
z nagłośnieniem Laneya, za pomocą którego gitarzy-
sta uzyskał rozpoznawalne, heavymetalowe brzmienie 
Black Sabbath. Podczas pożegnalnej trasy koncertowej 
Black Sabbath muzyk nagłaśnia gitarę sygnowanym 
przez siebie wzmacniaczem TI100 Tony Iommi. (DM)

a zrozumiałość mowy wynika wprost z samego mikro-
fonu. Oba są wyposażone w złącze XLR. Można je wie-
szać (kabel do 20 cm), instalować na mównicach (kabel 
32 i 47 cm) i montować na statywach (kabel 122 cm). 
DPA SC4098 ma także wersję ze złączem MicroDot do 
łączności bezprzewodowej. Współpracuje wtedy ze 
wszystkimi wiodącymi systemami bezprzewodowymi, 
m.in.: Lectrosonics, Sennheiser, Shure, Sony, Wisycom, 
Zaxcom. Oba mikrofony są dostarczane z szeroką pale-
tą akcesoriów. (DM)

Laney TI

Podpis Tony’ego  
Iommiego

Certyfikat umieszczony na wzmacniaczu.Historyczna 
chwila
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mocny akord2box:  
Tańsze triggery do bębnów
Tylko 850 zł zamiast 1150 zł trzeba teraz zapłacić za ze-
staw 2box TrigIt – nową linię triggerów do bębnów aku-
stycznych. Seria obejmuje stereofoniczny trigger do werbla 
i tomów oraz specjalny trigger do bębna basowego. Kom-
patybilne z niemal wszystkimi elektronicznymi modułami 
perkusyjnymi, zostały zoptymalizowane do współpracy  
z modułem dźwiękowym 2box DrumIt Five. Triggery zapew-
niają błyskawiczną reakcję na uderzenie, naturalną dynamikę 
i stałą precyzję wyzwalania sygnałów. Triggery TrigIt wyposa-
żono w standardowe złącze stereo jack 1/4”. 

Adam:  
Korzystne połączenie  
głębi i precyzji
Głębię i precyzję brzmienia zapewnia zestaw 
złożony z pary monitorów ADAM A5X i subwo-
ofera Sub7. Obecnie kosztuje on zaledwie 4380 zł, 
czyli aż 1100 zł taniej niż cena regularna.  

Adam:  
Limitowana edycja A7X

Dla koneserów firma przygotowała 
limitowaną edycję swoich najpopular-
niejszych monitorów A7X. Obudowy 
zostały w niej wykonane z drewna 
czereśniowego. Jeden monitor z tej 

serii kosztuje 3090 zł.

PreSonus:  
Odgłosy wiosny
Dzięki promocji PreSonusa będzie można 
je taniej nagrywać i miksować. Właśnie 
ruszyła promocja na karty dźwiękowe. 
Najpopularniejsza, AudioBox USB, kosztuje teraz 465 zł 
zamiast 555 zł. Znacznie tańsze zrobiły się także interfejsy iOne, iTwo i iTwo Studio, 
które są doskonałą propozycją dla podróżujących muzyków, projektantów dźwięku 
i osób tworzących podcasty. Za iOne zapłacimy teraz 465 zł zamiast 620 zł, 
iTwo – 625 zł (bez promocji 770 zł), a za iTwo Studio – 930 zł (bez promocji 1299 zł).

 
PreSonus: Interfejsy w lepszej cenie
Firma mocno obniża ceny interfejsów AudioBox z serii VSL. 
Należące do niej urządzenia pozwalają zastosować efekty pogłosu i delaya, ale 
też kompresor, limiter, układ korekcji półparametrycznej i filtr górnoprzepustowy 
Fat Channel. Te rozwiązania były zarezerwowane dotąd dla cyfrowych mikserów 
PreSonus StudioLive™ 16.0.2. Teraz możemy słuchać i nagrywać z włączonymi 
lub wyłączonymi torami dynamiki i korekcji, które działają w czasie rzeczywistym! 
A oto nowe ceny (w nawiasie cena dotychczasowa): AudioBox 22 VSL – 840 zł 
(990 zł), AudioBox 44 VSL – 1199 zł (1490 zł), AudioBox 
1818 VSL – 1850 zł (2490 zł).  

PreSonus: Niemoralna propozycja
Firma proponuje nieprzyzwoicie dużą obniżkę cen na 
konsolety mikserskie StudioLive RM16 i RM32. 
Konsolety te to najbardziej kreatywne z możliwych 
środowisko pracy do występów na żywo i produkcji 
muzyki w studiu. Są łatwe w obsłudze, wyposażone 
w przedwzmacniacze XMAX™, konwertery Burr-Brown 
i najlepsze procesory sygnałowe, a do tego zostały 
doskonale zintegrowane z najnowszym oprogramowaniem. 
Teraz za wersję RM16 zapłacimy  4699 zł zamiast 
6990 zł, a za RM32 – 7499 zł zamiast 9990 zł.

 
PreSonus: Dante zastąpi przewody

Wystarczy dodać rozszerzenie StudioLive Dante, by pozbyć 
się analogowych przewodów. Technologię Dante stworzo-
no z myślą o wielokanałowej transmisji nieskompresowa-

nych sygnałów audio z niską latencją na relatywnie duże 
odległości i do wielu punktów. Wszystko z wykorzysta-

niem standardowej sieci Ethernet! Przy zakupie 4 dowol-
nych kolumn StudioLive AI otrzymamy opcjonalne karty 

Dante w prezencie. 
Promocja obowiązuje od 1.04 do 30.04.2016 lub do wyczerpania zapasów.

PreSonus:  
Tańsze upgrade’y
Kupując teraz upgrade do wersji 
Studio One 3 (SO3) Professional, 
oszczędzamy 200 zł. Gdy przesiadamy 
się z SO3 Artist zapłacimy 999 zł, 
ze SO 1/2 Artist – 1199 zł, 
z SO 1/2 Producer – 599 zł, 
a z SO 1/2 Professional – 399 zł.

 
PreSonus z plecakiem
Do każdego zakupionego 
sterownika PreSonus CS18AI lub 
miksera StudioLive 16.0.2 firma 
dodaje gratis plecaki dedykowane 
do urządzeń. Oprócz Studio One 3 
Artist dodawanego 
standardowo.

Kompresor WA76 
z ultrakrótkim 
czasem ataku 
od 20 ms do 800 ms.

Wszystkie promocje, jeśli nie napisano inaczej, obowiązują od 1.03 do 30.04.2016 lub do wyczerpania zapasów.
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Ma pani na koncie mnóstwo koncertów, ról w teatrze, 
parę płyt. Z jednej strony jest pani wokalistką, 
z drugiej – aktorką, z trzeciej – bardzo dba pani o to, 
żeby nie łączyć tego w „śpiewającą aktorkę”. 
Jestem aktorką, a niekiedy śpiewającą aktorką, ale to 
określenie niezbyt trafnie oddaje, co potrafię zrobić  
z głosem. Natomiast kiedy śpiewam swoje recitale, je-
stem wokalistką. Choć nie ukrywam, że w koncertach 
estradowych pojawiają się piosenki, gdzie troszeczkę 
podgrywam aktorsko. Mam w repertuarze kilka piose-
nek, które na to pozwalają. Uważam łączenie elemen-
tów aktorskich i estradowych za dodatkowy walor, któ-
ry mogę zaproponować widzowi. I to się publiczności 
podoba.

Środowisku aktorskiemu chyba mniej.
W Polsce przez wiele lat aktor, który robił karierę estrado-
wą, nie był poważnie traktowany przez środowisko. Gdy 
przyjrzymy się aktorom znanym z występów wokalnych 
– jak Michał Bajor, Kasia Jamróz, Robert Rozmus – zoba-
czymy, że ich kariery aktorskie bardzo zwolniły. Nie dlate-
go, że mają tyle koncertów, tylko że potraktowano ich jak 

Scena z widokiem na estradę

O śpiewających  
aktorach, pułapkach  
nagłośnienia na scenie  
i przekonywaniu  
kompozytorów  
do swojej wersji utworu  
rozmawiamy  
z Olgą Bończyk,  
aktorką i wokalistką

efemerydy. Znam wiele osób, które nie przyznawały się do wykształce-
nia muzycznego, bo to działało na niekorzyść ich kariery aktorskiej...

Pani się przyznawała...
Potrzebna była determinacja, niezrażanie się, gdy odmówiono mi roli, bo 
zagrałam jakiś koncert. Myślę jednak, że już zyskałam dla swojego śpie-
wania szacunek. Ciągle odwołuję się do amerykańskich szkół aktorskich, 
które uczą artystów tak, by po zakończeniu edukacji znakomicie śpiewa-
li, grali aktorsko, tańczyli. A wszystko po to, by absolwenci potrafili się 
odnaleźć w zawodzie niezależnie od tego, co im życie przyniesie. Jako 
aktorzy powinniśmy umieć zagrać słowem, gestem, mimiką, śpiewem  
i tańcem, czyli robić wszystko ze swoim ciałem, słowem i dźwiękiem. Bo 
to wszystko składa się na pełną kreację.

Młodym ludziom obecnie łatwiej łączyć aktorstwo ze śpiewaniem.
Na szczęście stare myślenie się zmienia. Od tego roku akademickie-
go w Akademii Teatralnej w Warszawie powstał wydział Aktorstwo 
Teatru Muzycznego. Na ten wydział dostają się niezwykle utalen-
towani ludzie, którzy oprócz umiejętności aktorskich są świetnymi 
wokalistami, mają wielki potencjał. Po studiach będą mogli zagrać  
w, jak to się mówi, filmie hollywoodzkim, gdzie czasem trzeba śpie-
wać i tańczyć.
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Zatem mamy scenę, na której nie zawsze trzeba 
śpiewać, ale zawsze jest mikrofon. Wchodzi na nią 
wokalista i aktor. Jaka jest między nimi różnica 
w podejściu do nagłośnienia?
Muszę wrzucić kamyczek do ogródka aktorów. Wielu  
z nich kompletnie nie widzi różnicy. Nawet jeśli w jakimś 
spektaklu każe się coś zaśpiewać, cieszą się, że w ogóle to 
słychać. Nie mają wyczucia, czy to jest ładna barwa. Ich 
próba akustyczna przed spektaklem kończy się na pierw-
szym stopniu muzykalności: słychać – nie słychać. 

Zwracają uwagę na to, do czego mówią?
Zupełnie nie zwracają uwagi na sprzęt. Upadnie, nadep-
ną, a przecież dobrej klasy mikrofony nie są tanie. Dlate-

go nawet jak akustykowi zależy na dobrym nagłośnieniu, po takich wypad-
kach w końcu traci motywację. 

Pani nie traci?
Co innego w teatrze, co innego na estradzie. W teatrze muszę się podporządko-
wać. Nawet kiedyś zastanawiałam się, czy nie kupić sobie nagłownego mikrofo-
nu DPA. Ale co to da, że ja będę świetnie brzmiała, skoro cała reszta nie? Nato-
miast przed własnym koncertem bardzo starannie podchodzę do prób akustycz-
nych i długo męczę akustyków, żeby nie tylko było coś słychać, ale żeby jeszcze 
była piękna barwa i jakość brzmienia. Bo nic tak nie zepsuje mi humoru na scenie, 
jak sprzęgający się mikrofon albo dudniące odsłuchy. Zawsze się denerwuję, jak 
akustyk mówi: „Oj, dobra! Lepiej nie będzie!”, bo to jest moje BHP pracy! Bardzo 
często słyszę od akustyka: „Ale na sali świetnie słychać”. Odpowiadam: „Cieszę 
się, że pan dobrze słyszy. A teraz proszę przyjść na scenę i posłuchać, co pan mi 
ukręcił”. Mam wrażenie, że w Polsce panuje ogromny niedostatek świadomych 
akustyków, którzy traktują swoją pracę poważnie i rozumieją, że dźwięk to nie 
tylko naciśnięcie guziczka i przesunięcie suwaka. Na wszelki wypadek w swojej 
komórce mam specjalny program, żeby wiedzieć, którą częstotliwość wyciąć.

I wycinają?
Czasami nie są w stanie, bo mają tylko konsolę, gdzie można zrobić tylko 
głośniej lub ciszej. I wtedy jest dramat. Takie sytuacje potrafią mi odebrać >>

Moim zdaniem dla osób, które widzą w śpiewaniu 
swoją drogę, DPA to znakomity mikrofon  

do nauki i pracy. Twierdzę nawet, że on dodaje  
skrzydeł. Pokazuje mi, ile rzeczy mogę na nim zrobić, 
a ja próbuję iść jeszcze dalej ze swoim głosem, 
ze swoimi pomysłami. Pozwala na kreatywność, 
bo wszystko na nim wychodzi.
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>> przyjemność ze śpiewania koncertu. Oczywiście na koncercie się spinam, bo 
dla mnie najważniejsza jest publiczność, która niemal zawsze jest chętna, 
energiczna i zaangażowana. Ludzie często przychodzą na mój koncert i nie do 
końca mają świadomość, że dźwięk na sali nie jest doskonały. Dla nich naj-
ważniejsze, że mnie widzą. To oddaje mi trud śpiewania w takich warunkach.

Ale chyba nie wszędzie jest tak źle?
Są takie miejsca jak filharmonia w Bydgoszczy, do której często wracam z róż-
nymi koncertami. Tam akustycy wiedzą, że przyjeżdżam ze swoim mikrofo-
nem. Stoi statyw, kabelek jest przeciągnięty, gotowe presety. To bardzo miłe. 
Coraz więcej jest też w Polsce domów kultury, które są naprawdę świetnie do-
inwestowanie, technicznie znakomicie wyposażone. Czasem sprzęt jest takiej 
jakości, że nieszczęsny akustyk nie potrafi go obsłużyć. Ale oni też się uczą  
i jest coraz lepiej. Więc zdarza mi się, że jak przyjeżdżam z moim osławionym 
mikrofonem DPA d:facto II, często oni nie wiedzą, co to jest. Próbują mnie 
namówić, żebym zaśpiewała do mikrofonu, którego oni na stałe używają. Sta-
ram się ich spokojnie przekonać, aby spróbowali podpiąć mój mikrofon. Jeśli jest 
świadomy akustyk, często słyszę: „Boże, ależ ten mikrofon ma barwę!” i już sam 
próbuje znaleźć informacje na jego temat. Czasami zdarzało mi się wracać w to 
samo miejsce, a tam… na wyposażeniu były już mikrofony DPA. Miłe…

No właśnie, co to za mikrofon? Dlaczego akurat ten?
Parę lat temu chciałam kupić mikrofon. Byłam w zasadzie zdecydowana 
na konkretny model, ale kosztował sporo, więc postanowiłam zrobić próbę  
w jednym z zaprzyjaźnionych teatrów. Na scenie ustawiono sześć dobrych 
mikrofonów, do których śpiewałam tę samą piosenkę. Chciałam się upew-
nić, że dokonałam właściwego wyboru. I okazało się, że DPA bije go i resztę 
konkurencji pod każdym względem. Tylko na nim dźwięk był pełny.

Czy jakość mikrofonu rzeczywiście jest tak ważna? Większość słuchaczy 
chyba tego nie słyszy.
Może się to wydać zaskakujące, ale ostatnio dostałam maila: „Pani Olgo, sły-
szałem panią na koncercie. Mikrofon, na którym pani śpiewała, był obłędny. 
Na czym pani śpiewa?”. Zatem niektórzy słyszą. A różnica między dobrym  
a złym mikrofonem jest taka jak między rolls-royce’em a maluchem: i tym się 
pojedzie, i tym się pojedzie. Pozostaje pytanie o komfort i uzyskanie jak najna-
turalniejszej barwy głosu. Śpiewanie na złym mikrofonie daje uczucie, jakby 
ktoś zamknął nas w pomieszczeniu odbierającym wszystkie osobowe wła-
ściwości naszego głosu. Zaczynają przeważać w nim elementy, których wo-
lelibyśmy nie uwypuklać. Są irytujące, nienaturalne. Mimo to można trzymać 
takie urządzenie w ręku i zaśpiewać. 

A dobry mikrofon? 
Ładnie to określiła Kasia Żak, u której niedawno byłam na premierze płyty. Po 
próbie z mikrofonem DPA stwierdziła, że po raz pierwszy nie musiała się kom-
pletnie wysilać, żeby zaśpiewać coś ładnym dźwiękiem, czytelnie, by każda 
spółgłoska dochodziła. Tu mogła przyszeptać, tam coś powiedzieć. Nie bała 
się też, że jak zaśpiewa coś głośniej, to ten dźwięk wybuchnie. Wszystko zro-
biło się takie naturalne. Tak jakby mikrofon pomógł przełożyć jej wszystko, co 
ma w głowie. Bo zły mikrofon sprawia, że przestajemy myśleć o tym, co mamy 
zaśpiewać, a zaczynamy walczyć z tym, żeby w ogóle coś było słychać. 

Niezależnie od jakości mikrofonu jak początkujący wokalista powinien 
się z nim obchodzić? Chociażby odległość…
Ala Majewska po 40 latach na scenie dopiero teraz odkryła przyjemność 
śpiewania blisko mikrofonu. A to za sprawą DPA, który kupiła ponad rok te-
mu i nie rozstaje się z nim na krok. W końcu ma mikrofon, który świetnie 
zbiera i wiernie odzyskuje jej piękną naturalną barwę głosu. Zaczęła mieć 
przyjemność w słyszeniu swojej pięknej barwy. Przedtem, jeśli mikrofon był 
blisko, dźwięk robił się skrzekliwy i miał coś takiego, że zaczynało boleć. Ja 
też całe życie śpiewałam z mikrofonem daleko. I ciągle słyszałam „Bliżej, 
trzymaj bliżej mikrofon!”. A jak było za blisko, to wydawało mi się, że jest 
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za dużo tego dźwięku, że jest bolący. Teraz jestem zau-
roczona. Uwielbiam, że ten mój mikrofon tyle potrafi. 
Dlatego uwielbiam śpiewać z nim blisko. 

Czyli niezależnie od mikrofonu trzeba go wyczuć?
Tak jak aktor musi się nauczyć chodzić w swoim kostiumie 
do danej roli i potrzebuje na to czasu, tak każdego mi-
krofonu trzeba się nauczyć. I z całą pewnością inaczej się 
śpiewa z DPA, inaczej się śpiewa z Shure’em Betą 58A – 
z całym szacunkiem, bo ja tę Betę bardzo lubiłam. Była 
najbardziej neutralna i dawała poczucie komfortu, że nic 
złego się nie stanie.

Oczywiście nie wszystkich stać na DPA i nie wszystkim 
jest potrzebny. 
Dla osób, które nie mają w perspektywie zawodowego 
śpiewania na scenie i dużej liczby koncertów i nie wiążą 
swojej przyszłości zawodowej ze sceną, DPA jest zbędną 
nadwyżką. Boję się, że usłyszenie, ile się nie umie, może 
zaboleć. (śmiech) 

Zaboleć może też gardło – to ostatni problem sprzętowy, 
który może dotknąć wokalistę na scenie. Wiadomo, 
że pani ratuje się olejem lnianym budwigowym. 
Ma pani jeszcze inne, tajne sposoby?
Dla mnie największym problemem są dymy – wysuszają 
gardło. Po operacji na strunach, jaką miałam parę lat te-
mu, w dużych dymach po 15 minutach tracę głos. Dlatego 
ich unikam. I rzeczywiście stosuję olej lniany, bo staram się 
unikać wszelkich medykamentów, jak długo to możliwe.

A jeśli nie pomaga?
Sól emska do ssania – fantastycznie działa na struny. Spro-
wadzam ją z Niemiec, bo u nas występuje tylko w wersji do 
płukania gardła, a to bywa uciążliwe. A jak jest już straszna, 
straszna bieda, że budzę się z totalną afonią, mam taki ma-
giczny zastrzyk. Mój serdeczny przyjaciel sprowadza go dla 
siebie z Hollywoodu, jak my to mówimy, czyli z kliniki w Los 
Angeles. To syntetyczny steryd, którym wspomagają się 
gwiazdy jak Celine Dion czy Madonna. W ciągu 4 godzin ten 
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świetny sprzęt, ale malutka scena na dość dużym pod-
wyższeniu, co skróciło dystans do sufitu. Podczas próby  
w pustej i przewietrzonej sali wszystko brzmiało fanta-
stycznie. Zaczął się koncert, weszli ludzie. Sala była du-
ża, więc nie zmienili zaraz akustyki, ale z chwili na chwilę 
robiło się coraz cieplej. Zaczęły się wzbudzać jakieś czę-
stotliwości, które sprawiły, że w odsłuchach miałam to-
talną jatkę. Akustyk siedział za daleko, by to usłyszeć,  
a sytuacja wymagała natychmiastowej korekcji. Po pro-
stu zmieniła się gęstość powietrza. Kończyłam koncert 
z wyłączonymi odsłuchami. Na szczęście z sali wracał do 
mnie dźwięk na tyle dobry, że mogłam koncert spokojnie 
dokończyć. 

Szkoła życia na scenie?
W tym roku obchodzę 30-lecie pracy artystycznej. Skraj-
ne warunki nie są w stanie zwalić mnie z nóg. Nie rozkła-
dam bezradnie rąk, tylko akustycznie się dostosowuję  
i śpiewam na tym, co jest. Widz nie ma prawa się zorien-
tować, że coś jest nie tak. 

Jednak przy doborze repertuaru pani się 
nie dostosowuje, nie schlebia masowym gustom. 
W piosenkach brzmi jazz, swing…
Śpiewam, co mi w duszy gra. A ponieważ wychowałam 
się na muzyce klasycznej, więc cenię wszystko, co jest 
związane z piękną instrumentacją, z dbałością o każdy 
szczegół w aranżacjach. Im więcej instrumentów klasycz-
nych i brzmiących naturalnie, tym lepiej. Zawsze też było 
mi blisko do utworów z piękną melodią, piękną harmonią, 
fajnym tekstem. Potrzebuję kontaktu z widzem, ze słu-
chaczem. Potrzebuję do niego mówić dobrym tekstem. 
Potrzebuję widzieć, że on wie, o czym ja śpiewam. Dlatego 
nie mogę brać do repertuaru piosenek, które są o niczym, 
albo są piosenkami wyprodukowanymi. To mnie nie po-
rusza, a potrafię odpowiednio przekazać tylko piosenki, 
które mnie poruszają.

Taka była pani jedyna jak dotąd autorska płyta „Piąta 
rano”. Niektóre wykonania poruszyły też ich autorów.
Piosenki, które skomponowali na nią Robert Janson, Witold 
Cisło, Krzysztof Herdzin i Iwona Kisiel, w pierwowzorze czę-
sto brzmiały zupełnie inaczej. A jest tak, że twórcy nie po-
trafią odkleić się od wersji pierwotnej. Mają totalną bloka-
dę, żeby ich dziecku, które wyszło w różowych buciczkach 
i czerwonej czapeczce, założyć zielone buciki i fioletową 
czapeczkę. Najtrudniej było z Witkiem, który pisze ballady, 
piosenki piękne, ale smutne. I nie lubi zmian. Gdy pokaza-
łam mu „przebojową” wersję „Nie zatrzymuj się” zrobioną 
z Herdzinem, producentem płyty, Witek powiedział, że te-
go nie kupuje, że to dla niego masakra. Dopiero gdy doszły 
bigbandowe brzmienia – na płycie zagrały żywe instrumen-
ty dęte – i piosenka została zakwalifikowana do koncertu 
Premiery na festiwalu w Opolu, przyznał, że jest fajnie. Że 
on tego tak nie słyszał i nigdy by tego tak nie wymyślił, ale 
że mu się to podoba. Musiało jednak minąć pół roku. Iwona 
Kisiel też mówiła, że miała problem z Herdzinowymi aran-
żacjami, ale uznała jego autorytet. Dzisiaj przyznaje, że jest 
szczęśliwa. I mam od niej kolejne przepiękne kompozycje.

 W programie „Jak oni śpiewają” zostałam zmuszona do  
zaśpiewania rocka. Byłam w szoku, bo wydawało mi się, 

że mój głos nie będzie się do tego nadawał. A tu takie fajne  
alikwoty się pootwierały i miałam w tym ogromną przyjemność. 
To dowód na to, że warto czasem spróbować różnych rzeczy. Od 
tego też jest artysta, żeby ciągle poszukiwał. Droga może być 
niewłaściwa, może okazać się ślepą uliczką, ale warto się  
o tym przekonać. I czasem otworzyć zupełnie nowe drzwi. 

zastrzyk stawia na nogi, a później jeszcze trzyma dwa ty-
godnie. I działa o niebo lepiej niż środek o tej samej nazwie 
dostępny w Europie. Parę razy uratował mi życie.

Ma pani świetny mikrofon, zaliczoną próbę akustyczną 
i struny głosowe brzmiące koncertowo, a mimo to 
magiczne półtorej godziny z publicznością potrafi coś 
zakłócić…
Ostatnio zdarzyło się to w styczniu w przemiłym miej-
scu w Borach Tucholskich. Naprawdę zawodowy akustyk, 

rwący temat 
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za dużo tego dźwięku, że jest bolący. Teraz jestem zau-
roczona. Uwielbiam, że ten mój mikrofon tyle potrafi. 
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złego się nie stanie.
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gwiazdy jak Celine Dion czy Madonna. W ciągu 4 godzin ten 
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W nagraniu brali udział znakomici muzycy. Ich też 
pani przekonywała do swojej wizji?
Z Kubiszynem, Konradem i Napiórkowskim współpraca 
też była fantastyczna. W studiu nagraniowym Herdzin 
opisywał im, jak sobie wyobraża te piosenki, przedsta-
wiał elektroniczne wersje demo. A oni dodali do tego 
swoją własną interpretację, wrażliwość i pełne brzmie-
nie analogowe. Jakość utworów podnosiła się z każdym 
ich wejściem do studia.

Od nagrania tamtej płyty minęło dwa i pół roku. 
Musiałam odpocząć. To była praca, która mnie wyczer-
pała energetycznie. Dotąd nagrywałam płyty z covera-
mi: piosenkami już sprawdzonymi, znanymi, lubianymi. 
Wystarczyło je przepuścić przez siebie i pokazać, jak 
potrafię je zaśpiewać. Kiedy produkuje się własną płytę,  
z piosenkami napisanymi w części przez siebie, bierze się 
odpowiedzialność za każdy dźwięk, za każdą aranżację.  
Z każdego pomysłu trzeba się wyspowiadać.

Planuje pani następną autorską płytę?
Przy okazji premiery płyty Kasi Żak spotkałam się  
z Magdą Czapińską i Jankiem Wołkiem, którzy są świet-
nymi tekściarzami, i z Piotrem Bukartykiem, który pisze 
i świetne teksty, i świetną muzykę. Trochę żeśmy się po-
inspirowali, więc może z tego coś wyjdzie. Włodek Korcz 
też obiecał mi piosenkę. Powoli dojrzewam do nowego 
projektu.

>>
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Aktorzy dają sobie prawo do śpiewania zawodowo, 
bo wystarczyło, że w szkole pani od impostacji 

powiedziała im, że mają ładną barwę, ładny głos  
albo czysto śpiewają. Taki młody człowiek,  
kompletnie pozbawiony samoświadomości, wchodzi 
w świat aktorski. Widzi, że jego koledzy też śpiewają  
w jednym czy drugim koncercie i dostają za to pieniądze. 
Ale niestety oklaski publiczności i honorarium za wy-
stęp nie świadczą jeszcze o dobrym głosie.

Czyli to jeszcze dość odległa perspektywa, a pani lubi, żeby się działo. Co w takim razie 
obecnie nakręca Olgę Bończyk?
Niedawno śpiewałam cykl koncertów kolędowych ze Zbyszkiem Wodeckim, Alą Majewską 
i Włodzimierzem Korczem. To dla mnie wielkie wyróżnienie i dar od losu, że dziś mogę stać 
z moimi mistrzami na jednej scenie, będąc równoprawnym artystą. Koncertowanie z nimi 
to dla mnie za każdym razem wielkie święto. Natomiast czas do czerwca zapowiada się 
teatralnie. Zostałam zaproszona do dwóch nowych spektakli. W marcu będzie premiera 
spektaklu komediowego „Pozory mylą” z bardzo fajną obsadą: Kacprem Kuszewskim, Rober-
tem Koszuckim, Elą Romanowską czy Kasią Żak ze mną na roli. Zagrają też młodzi znakomici 
aktorzy. Będziemy jeździć po kraju, a dwa razy w miesiącu grać w Warszawie w nowym teatrze, 
który wiosną otwiera Grażyna Wolszczak w dawnym klubie garnizonowym. Drugi spektakl 
realizujemy w Teatrze Capitol. To jakby druga część spektaklu „Zdobyć, utrzymać, porzucić”, 
granego do niedawna w Teatrze Roma. Jestem teraz w trakcie prób.

A muzyka?
Z pewnością jej nie porzucam. Kombinuję coś nowego. Nie lubię stać w miejscu.

Rozmawiali Katarzyna Miłek, Konrad Majchrowski i Dariusz J. Michalski

Więcej informacji, gdzie można Olgę Bończyk zobaczyć i usłyszeć, na stronie www.olgabonczyk.pl

Podczas koncertów  
zachęcam do wspólnego 

śpiewania. To daje  
publiczności poczucie  
współudziału i tworzy  
zupełnie inną jakość.  
Polacy bardzo lubią śpiewać.  
Uważają, że robią to  
znakomicie, więc korzystam 
z tego. Okazuje się, że w ten 
sposób nawet najbardziej 
skostniałą publiczność  
da się rozkręcić.
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Wyczytałem w bardzo niemiarodajnym źródle, 
że w tym roku jako The New Warsaw Trio będziecie 
obchodzili 10-lecie. 
Rafał Grząka: Może znamy się tyle, ale zespół powstał 
w sierpniu-wrześniu 2011 roku.

Zatem w tym roku obchodzicie pięciolecie. Mimo to 
pozostajecie przy nazwie The New Warsaw Trio?
R.G.: Nazwa odnosi się bardziej do naszego zestawu 
instrumentów. Repertuar, który na nie proponujemy, to 
jest to The New.
Przemysław Skałuba: Jest jeszcze ukryta nazwa: Non
-Toxic Trio. Nie ma żadnych toksycznych relacji.

Skoro znaliście się znacznie dłużej, jak to się stało, 
że właśnie 5 lat temu powiedzieliście sobie: od teraz 
gramy razem!
R.G.: To było spontanicznie, ale trochę na potrzeby. Dosta-
łem propozycję występu na La Folle Journée de Varsovie  
w edycji poświęconej muzyce francuskiej. Od razu w mo-
jej głowie narodził się pomysł, żeby do projektu zaprosić 

Koncerty do nas przychodzą
O chronicznie narzucającej się pracy, klasyczności piosenek Jeremiego  
Przybory i subtelnościach w zbieraniu dźwięku z instrumentów na scenie  
i w studio rozmawiamy z Rafałem Grząką, Konradem Kubickim  
i Przemysławem Skałubą tworzącymi The New Warsaw Trio

kolegów. Nasze koncerty spotkały się z entuzjastyczną reakcją publiczności, 
a graliśmy jeden z nich w namiocie głównym, gdzie było sporo osób. Mieliśmy 
standing ovation, wiele bisów i to nas natchnęło, żeby dalej funkcjonować.

Jesteście niezwykle zajęci poza zespołem: nauczacie, uczestniczycie  
w mnóstwie projektów. Jak znajdujecie czas, żeby ze sobą grać?
Konrad Kubicki: Rzeczywiście jest to problem. Z drugiej strony: może właśnie 
dzięki naszej aktywności powstała ta formacja? Każdy z nas współpracuje  
z wieloma artystami i gramy bardzo różne gatunki muzyczne. Przez to, że ra-
zem gdzieś nam się dobrze współpracowało, zdecydowaliśmy się założyć ze-
spół. A czas na wspólne granie? Z pomocą przychodzi cyfrowy kalendarz. Tak 
to trzeba dyplomatycznie powiedzieć. Staramy się dogadywać terminy prób 
czy koncertów. Niebywałe jest to, że te koncerty przychodziły do nas same.

Jak to?
K.K.: Na początku nie robiliśmy wiele, by grać jako trio. Nie mieliśmy mene-
dżera…
R.G.: …ani czasu, żeby go zainwestować w pracę menedżerską na rzecz ze-
społu. Koncerty pukały do nas same jak ten pierwszy. I – co dziwne – każdy 
kolejny napawał nas coraz większą energią. Te reakcje publiczności…
K.K.: Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru. 
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W październiku ubiegłego roku wydaliście wraz 
z Krzysztofem Kiljańskim płytę z wyborem piosenek 
Jeremiego Przybory z okazji jego setnej rocznicy 
urodzin. To też do was przyszło?
P.S.: Też nie zabiegaliśmy o ten projekt.
K.K.: Pomysł wyszedł od menedżerki Krzysztofa Kiljań-
skiego Agaty Borzym…
R.G.: … a do nas przyszedł za pośrednictwem Huberta Gi-
ziewskiego, dzięki któremu wystąpiliśmy też na La Folle 
Journée.
K.K.: My robimy to, co możemy najlepszego, czyli stara-
my się jak najlepiej wykonać swoją pracę muzyka. Resz-
ta dzieje się jakby obok nas.

W zwiastunie płyty zauważyłem, że macie dużo 
dystansu do siebie i bardzo dobrze bawicie się tym, 
co robicie.
K.K.: Trzeba przyznać, że materiał był bardzo przyjazny, 
bo Przyborę trudno zepsuć. Nie wiem, czy nie należało-
by tych utworów zaliczać do klasycznych, do wzoru, na 
którym trzeba się oprzeć. Bo czy zupełna zmiana aran-
żacyjna ma sens w przypadku dzieł genialnych? I tak do 
tego podeszliśmy. 
P.S.: Zastanawialiśmy się, czy dołożyć perkusję, inne instru-
menty, ale doszliśmy do wniosku, że zostawimy to sauté.
K.K.: Pozmienialiśmy nieco warstwę aranżacyjną, ale na 
tyle subtelnie, aby osoby znające ten repertuar nie po-
czuły się urażone. Ja byłem o tyle zachwycony tą płytą, 
że jest bardzo ciepła i w niczym mi nie przeszkadza.

>>

A brak własnej płyty nie przeszkadza?
K.K.: W tym roku przymierzamy się do takiego debiutu. 
Mamy pomysł, żeby tę płytę nagrać przy współpracy 
znanych w Polsce aranżerów i kompozytorów.
R.G.: Złożyliśmy kilka wniosków w priorytecie ministra 
kultury, który nazywa się „Zamówienia kompozytorskie”. 
Nie mamy jeszcze wyników, czy otrzymaliśmy te granty. 
Jeżeli nam się uda, napiszą dla nas dość znane nazwiska  
w polskiej muzyce rozrywkowej, choć nazwałbym ją jaz- 
zową z pomostem na współczesną. Oprócz nowych kom-
pozycji na płycie chcielibyśmy umieścić utwory grane na 
naszych koncertach. To w większości kompozycje Ricarda 
Galliano, nieco opisujące repertuar Édith Piaf.
K.K.: Od razu moglibyśmy nagrać dwupak. Po tylu latach 
współpracy z tyloma artystami mamy problem, czy de-
biutancka płyta ma być bardziej w stylu klasycznym, czy 
bardziej rozrywkowym.
R.G.: Dyskusje trwają już od dłuższego czasu.
P.S.: Każdy z nas coś wniesie do tej płyty i uda nam się 
coś sterylnego, zjadliwego nagrać.

Dużo gracie i na scenie, i w studio. Specyfika waszych 
instrumentów wymusza inny dobór mikrofonu do 
każdego z nich. Domyślam się, że spośród nich 
stosunkowo najprościej zebrać dźwięk z klarnetu…
P.S.: Nie zgodziłbym się. Klarnet jest najtrudniej nagło-
śnić, bo dźwięk powstaje w nim na dole, ale i na górze 
nad palcami. Powinny być dwa mikrofony na szyjkach. Ja 
niestety pracuję na mikrofonie, który jest do saksofonu  

The New 
Warsaw Trio 
tworzą 
(od lewej): 
Rafał Grząka 
– akordeon, 
Przemysław 
Skałuba 
– klarnet, 
Konrad Kubicki 
– kontrabas.

Według mnie wynika z tego, że każdy z nas funkcjonuje na rynku w wielu projektach, 
jest obecny w przestrzeni muzyki rozrywkowej, poważnej, jazzowej, klezmerskiej. 
Każdy przynosi swój worek doświadczeń i okazuje się, że nie trzeba bardziej 
przybarwiać tego wszystkiego, co mamy już dane. 

Rafał Grząka

  Siła zespołu

i klarnetu. Są firmy produkujące mikrofony przeznaczo-
ne tylko do klarnetu, ale nie wiem jakie…
K.K.: Ja się na klarnecie w ogóle nie znam.
P.S.: Ja też się nie znam. Ja tylko gram. Testowałem różne 
rozwiązania, ale dobrze nagłośnić klarnet nie jest łatwo.

Wydawało mi się, że znacznie trudniej nagłośnić 
akordeon.
R.G.: Największym problemem w akordeonie jest ciągłe 
ruszanie się instrumentu. Jedna część ucieka, druga nie 
ucieka, więc sposób montowania mikrofonów to istotna 
sprawa. Ja na estradzie gram na mikrofonach Audio-Tech-
niki, choć często zdarza mi się korzystać z urządzeń DPA, 
których jakość brzmienia jest lepsza, a komfort pracy zde-
cydowanie większy. Łapkami przypinam mikrofony do pa-
sków. Są w stałej odległości od źródła dźwięku i to spra-
wia, że jest bardzo, bardzo komfortowo. Niemniej jednak 
spotyka się mikrofony wbudowane do środka akordeonu. 
Wyjście jest wtedy jedno, ale mikrofonów około 10, w tym 
na lewą stronę sześć. Tak żeby całą skalę można było  
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a nie drewno, to choćby był geniuszem, nie przesko-
czy pewnego koloru brzmieniowego. Nie wiem, jak  
u kolegów.
R.G.: Zgadzam się.
P.S.: Tak. Choć z drugiej strony, jak ktoś dobrze potrafi 
grać na instrumencie dętym, to zagra i na kiju od szczot-
ki. Był taki flecista James Galway. Ludzie nie odróżniali, 
kiedy grał na prostym modelu.
K.K.: Tylko w przypadku drewnianych instrumentów…
P.S.: Klarnet też jest drewniany.
K.K.: Ja mam inne pasmo…
P.S.: Zgodzę się jednak z tobą, że wejść do studia i grać 
na plastikowym klarnecie się nie da. Musi być drewno.
K.K.: Zagrać, to każdy zagra. Nawet i wspaniale, ale 
pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Z pewnością nie ma-
teriałów, które rezonują, pracują – jak to od razu słyszę. 

Co można jeszcze poradzić muzykom, który chcą 
nagrywać instrumenty, poza tym, żeby przyszli do 
studia z drewnem?
K.K.: Jeśli chodzi o kontrabas, trzeba poszukać pa-
sma 80–120 Hz, które się tam wzbudza w zależności 
od instrumentu. Każdy instrument ma uwypukloną 
strunę D albo A. Wynika to z budowy kontrabasu. Te 

>> nagłośnić. Pewną wadą tego systemu nagłośnieniowego 
jest brak powietrza w tym brzmieniu. Trochę jakbyśmy 
mieli keyboard. DPA czy ATM też mają takie listwy, które 
montuje się na prawą stronę galeryjki i tam są po trzy mi-
krofony na prawą rękę i dwa na lewą. To już jest mistrzo-
stwo świata. Wszystkie brzmienia można wtedy ocalić  
i będzie to z powietrzem, tak jak należy.

Kontrabas też chyba nie jest łatwy…
K.K.: Nagłośnienie w kontrabasie tylko sprawia problem, 
bo to dolne pasmo…

A oprócz niego jeszcze palce, pudło, niekiedy smyk…
K.K.: Problem jest wręcz podwójny, bo akustycznie mam 
instrument dobrej jakości, więc jest po pierwsze głośny, 
po drugie ma dużo dołu, czyli jest nośny. To w ogóle nie 
współgra z systemami nagłośnieniowymi.
P.S.: Zapomniałeś dodać, że w porównaniu do naszych 
instrumentów lepiej się pali. Z daleka widać.
K.K.: No tak. Ale wracając do mikrofonów: próbowałem 
wielu i DPA jest chyba najfajniejszym rozwiązaniem. Cią-
gle problemem jest głośność na scenie, ale nie da się go 
rozwiązać. Chyba że się postawi jakąś separację. Współ-
pracuję jednak z wieloma akustykami i wszyscy mówią, 
że mikrofon DPA 4099 najfajniej miksuje się w orkie-
strze. Przekazuje bardzo szerokie, wyrównane pasmo  
i to niezależnie od kontrabasu. Poza tym ma takie cie-
pełko, którego z innych nie da się wydobyć w łatwy spo-
sób. Bo wiadomo, że akustycy mają sprzęt i dadzą radę je 
wydobyć, tylko nie jest to naturalne. Z mikrofonem DPA 
gram też koncerty live na kontrabasie i nie sprzęga się jak 
inne. Do tego nie boję się przy nim grać smyczkiem. Na 
innych mikrofonach smyczek wychodzi rzężący, niemiły 
w brzmieniu. Na DPA jest przejrzystość czy podczas gry 
palcami, czy smykiem.

Mieliście niemiłe przygody z mikrofonami?
P.S.: Ja miałem. Założono mi system bezprzewodowy 
przypięty przy pasku z kablem do klipsa do klarnetu. 
Odłożyłem klarnet na parapet, odszedłem, a instru-
ment ruszył za mną. Uderzył z całej siły o ziemię, czara 
pękła. Mam takie dwie, każda kosztuje 2500 zł, ale na 
szczęście udało się ją skleić.

A co jest najtrudniejsze w nagłośnieniu?
K.K.: Występy na żywo. Wczoraj miałem koncert, gra-
łem w filharmonii z orkiestrą i miałem głośnego per-
kusistę za sobą. A tu trzeba takie rzeczy wyważać aku-
stycznie. Poza tym mój mikrofon nie narzuca brzmienia.

U zaawansowanych muzyków z dobrymi 
instrumentami taki mikrofon to zaleta, ale 
w przypadku słabszych chyba nie.
K.K.: Zgadza się, a systemy nagłośnienia są robione 
pod słabe instrumenty. Po zakupie dobrego zdałem 
sobie sprawę, że muszę totalnie zmienić ustawienia 
nagłośnienia, bo nie gra ono tak, jak powinno. W przy-
padku kontrabasu najważniejsze jest źródło dźwięku, 
dlatego dziwię się, jeśli ktoś ze znajomych wyda wię-
cej na system nagłośnienia niż na instrument. Inna 
kwestia to muzyk – co potrafi wydobyć z tego instru-
mentu. Ale nie oszukujmy się: jeżeli to będzie sklejka, 

Miałem kiedyś klarnet ze Stanów i zastanawiałem się: „Co on tak nie stroi?”. 
Okazało się, że Europie i Stanach instrumenty mają inny strój, inaczej instrumenty 
grają. U nas stosuje się 442 Hz, w Stanach 440, a zdarza się nawet 438.

Przemysław Skałuba

  Co kontynent, to strój
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jest bezlitosne dla dęciaka, a przynajmniej dla klarnecisty. Początek dźwięku 
to ryzyko szumów, trzasków, kiksów, a stroiki też grają i nie grają. Dzisiaj gra, 
jutro nie będzie grał. Wszystko zależy od wilgotności powietrza, kondycji, 
formy muzyka. Trzeba szukać. W dętym instrumencie podczas sesji ciągle 
się szuka, ciągle zmienia stroiki. Ja też zmieniam komplet dwóch baryłek, 
dwóch czar. 

Ale chyba nie wszystkie instrumenty dęte są tak trudne?
P.S.: Oczywiście. Saksofon jest dużo łatwiejszy i w studiu, i do wszystkie-
go się złapie. Niektórzy się śmieją, że w przeciągu sam zagra. Na klarnecie 
trzeba ćwiczyć, na saksofonie niekoniecznie. Słaby klarnecista zagra bardzo 
dobrze na saksofonie, a wyśmienity saksofonista zagra bardzo brzydko na 
klarnecie. Ale jest też tak, że klarneciści biorą się za saksofon i grają, jakby nie 
zmienili instrumentu. Nie brzmi to dobrze, bo saksofon trochę beczy. Trzeba 
po prostu mieć przełącznik: klarnet – saksofon, żeby na klarnecie zagrać po-
rządnie, a saksofon brzmiał jak saksofon.
R.G.: Ja też gram na instrumencie dętym, tyle że miechowym. Nagrania akor-
deonu obnażają wszelkie niedociągnięcia, każdy drobny uszczerbek w technice.

To szybki i skomplikowany instrument.
R.G.: W szybkiej, trudnej wykonawczo muzyce zdarzają się problemy arty-
kulacyjne, ale w spokojnej muzyce bywają kłopoty z frazowaniem. Akordeon 
składa się z wielu mechanizmów, a one mają swoje przydźwięki. Skórzane 
paski też. Dlatego często przy nagrywaniu smaruję pasek lewej ręki WD-40. 
Oprócz tego sam mechanizm klapy też wydaje dźwięk, więc pojawia się kwe-
stia uchwycenia tego mikrofonem. Część realizatorów uważa to za atut, bo 
to jednak naturalny dźwięk, część stara się go eliminować. Dlatego łatwo nie 
jest. Na akordeonie można grać pięć głosów naraz i wystarczy, że człowiek 

częstotliwości często sprawiają problemy. Niestety, 
nagrywanie kontrabasu to po pierwsze jego jakość, po 
drugie – pomieszczenie.

Jakie musi być?
K.K.: Dobrze wytłumione, a to jest sztuką. Grałem  
w wielu pomieszczeniach, gdzie kontrabas brzmiał 
inaczej w zależności od miejsca. Ważne jest także 
rozmieszczenie mikrofonów. Bo rzeczywiście przy gor-
szych instrumentach należy znaleźć miejsca, gdzie 
ten kontrabas brzmi. Zazwyczaj montuje się mikrofon 
przy podstawku, ale często nagrywałem też na cztery 
mikrofony albo na dwa – jeden przed podstawkiem,  
a drugi przy gryfie. 
P.S.: Nasz kolega ma patent: wsadza gąbkę, a w nią po-
jemnościówkę, którą umieszcza pod podstawkiem.
K.K.: Ten patent powstał w zespołach folklorystycz-
nych i sprawdza się podczas koncertów na żywo, aku-
stycznie. Nie daje tej jakości, co dedykowane mikrofo-
ny. Ale wracając do studia: nie należy bać się wycinania 
dolnych częstotliwości. Wiadomo, że pasmo kontraba-
su od 40 Hz w dół nie jest nam potrzebne. I im lepszy 
kontrabas, tym bardziej się wzbudza, tym bardziej jest 
donośny, tym więcej ma dołów, tym bardziej jest pro-
blematyczny.

Tym bardziej zagłusza innych. A co radzą zagłuszani?
P.S.: W klarnecie nagrywanie to też przede wszystkim 
instrument i umiejętności muzyka. Już przy produkcji 
dźwięku zaczynają się schody: jest ustnik, jest stroik  
i trzeba ten dźwięk wyprodukować od początku. Studio 

Trochę brakuje u nas w społeczeństwie wyrobienia gustu muzycznego, co wynika 
zapewne z jakości edukacji muzycznej w szkole. I potem sprzedaje się wszystko, 
łącznie z najgorszymi rzeczami. Dlatego trzeba zachęcać rodziców, żeby próbowali 
zainteresować dzieci muzyką. Może się zapalą i nie będą chciały odchodzić 
od instrumentu. Pamiętam swoje dzieciństwo: dla mnie liczył się tylko instrument. 
Koledzy grali w piłkę na podwórku. Ja też grałem, ale w domu.

Konrad Kubicki

  (Nie)Wykształcenie muzyczne

pomyli się w jednym. Nie można tego wyedytować, bo wszystkie pozostałe 
brzmią w tym samym czasie.
P.S.: Miałem kolegę, który grał na akordeonie. Spytałem go: „Czemu grasz 
solo? Może zagrasz z kimś? Z kontrabasem?”. A on: „Po co mi bas, jak ja  
w lewej ręce mam 120 basów?”.

Ale w The New Warsaw Trio trzeba znaleźć miejsce dla kontrabasu. Lewa 
ręka jest używana?
R.G.: Śladowo. To też jest umiejętność grania w zespole. Nie tam, że jestem 
alfą i omegą, ale to kwestia doświadczenia. Parę lat występuję w różnych ze-
społach, dlatego wiem, że my, akordeoniści, ćwiczymy i gramy nasze akorde-
onowe utwory, jeździmy na nasze akordeonowe festiwale i nie do końca ro-
zumiemy ideę, że muzyka nie kończy się na akordeonie. Dopiero w zderzeniu 
z innymi zaczynamy się przekonywać, że ten bas lepiej brzmi na kontrabasie 
niż na akordeonie. Zetknięcie z innymi instrumentami jest bardzo pouczające.

A kiedy w najbliższym czasie przewidujecie kolejne zetknięcie się 
akordeonu, klarnetu i kontrabasu na scenie?
K.K.: Już 7 marca wystąpimy w Wiązownie pod Warszawą i 19 marca w Inowro-
cławiu. Zapraszamy!

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Jakie mikrofony do studia, a jakie na scenę?
W zasadzie nie ma reguł. Wiadomo, że na scenie  
w plenerze praktycznie nie stosuje się mikrofonów wiel-
komembranowych: wystarczy, że wiatr dmuchnie i góry 
nie ma. Dowodem jest dokument o realizacji prekurso-
ra najmniejszych koncertów świata, „Live in Pompei” 
Pink Floydów. W amfiteatrze w Pompejach tak wiało, 
że do overheadów w perkusji zastosowano mikrofony 
dynamiczne i płyta brzmi rewelacyjnie. Dlatego uwa-
żam, że jedyną zasadą jest: „Biorę taki, jaki mi pasuje”.  
W naszym wypadku Studio Kamienica działa razem  
z Teatrem Kamienica, więc mikrofony wędrują między 
studiem a sceną. Muszą być uniwersalne.

Czyli?
Kupujemy z najwyższej półki, na jaką nas stać, a jed-
nocześnie najbardziej uniwersalne, neutralne, których 
brzmienie można kształtować. Jeśli mikrofon wiernie 
przenosi brzmienie danego instrumentu, łatwiej wykre-
ować własne brzmienie, pracując na stole lub w DAW-ie. 
Dostajemy od razu bardzo dobry dźwięk, co jest nie-
zwykle istotne. Możemy od razu przystąpić do kreacji 
brzmienia, a nie do jego ratowania. 

O jakich cenach mówimy?
Trzeba być świadomym, że różnice między mikrofonami 
z poszczególnych półek są zauważalne. Przy porówna-
niu mikrofonów za 1000 i 3000 zł różnica będzie kolo-
salna, ale między urządzeniami za 4000 i 8000 zł już 
dużo, dużo mniejsza. Dlatego jeżeli mam kupić cztery 
mikrofony łącznie za 4800 zł lub jedną parę dobrych 
stereofonicznych mikrofonów nawet za 6000 zł, wybie-
ram drugą opcję. Z dwoma mikrofonami wyższej klasy 
można zrobić dużo więcej. 

Sitkiem i uchem
O zaletach drogich i tanich mikrofonów, nie-cudownej zamianie 
urządzenia kierunkowego w dookolne i zbieraniu dźwięku odbitego 
rozmawiamy z Maciejem Słowikowskim, realizatorem dźwięku 
Teatru Kamienica i kierownikiem Studia Kamienica

jakości. Łatwiej będzie go rozjaśnić, niż z szeleszczące-
go, taniego konkurenta wyciągnąć jasną górę, która nie 
boli, nie skrzeczy.

Mówimy teraz o sprzęcie do zastosowań 
profesjonalnych. Często amator aż takiego sprzętu 
nie potrzebuje. Zazwyczaj nie ma też takich pieniędzy. 
Lepiej wybrać mikrofon tańszy, ale spełniający nasze 
oczekiwania, niż wchodzić w jakieś absurdalnie drogie 
mikrofony, których potencjału nie wykorzystamy. 

Dostałem utwór do miksu. Było pięć wersji stopy i zacząłem się nimi bawić. 
Wykorzystałem trzy, bo złożone razem dawały właśnie taki stuk, o jaki 
chodziło. Jeśli mamy dobry dół w jednej stopie, w drugiej lepszy punkt, 
w trzeciej wypełnienie, to lepiej je zmiksować, niż szukać do śmierci jednej 
idealnej, bo nigdy jej nie znajdziemy. 
Oglądam filmy o powstawaniu kultowych płyt. Nie jest niczym dziwnym, że stopę 
nagrywano na sześciu różnych mikrofonach w różnych wersjach, dołożono do 
tego jeszcze 15 innych dźwięków zbliżonych do stopy: jakieś stuki, puki, odgłosy 
widelców i nagle z tego powstała stopa w najbardziej znanym numerze.

  Nie próbuj tego zagrać

Nagrywaliśmy na cztery mikrofony perkusję: stopa, werbel, blachy i dwa tomy. 
Było to dość mocne granie. W miksie realizator zrezygnował ze śladów tomów. 
Oczywiście były one omikrofonowane i nagrane, ale nie wziął ich do miksu. 
Stwierdził, że nie ma potrzeby. Cztery dobre mikrofony, dobrze brzmiące studiu 
i zestaw zrobiony, zmiksowało się bez problemu. Wyszło pięknie.

  Zbędne tomy

Duże koszty. A dodatkowo rosną, bo często używa 
się innego mikrofonu do instrumentów, a innego do 
wokalu.
Mikrofony wysokiej klasy i tu mają przewagę. Przypusz-
czalnie kupiliśmy sobie wstęgowego Royera, ale chcemy 
też nagrać wokal. Ten mikrofon z powodu ciemnego 
brzmienia nie jest preferowany do wokalu. Mimo to zde-
cydowanie lepiej sobie z nim poradzi niż mikrofon niskiej 

A jeśli zamierzamy kupić nowy tani mikrofon,
powinniśmy kierować się marką?
Znane firmy potrafią robić bardzo dobre mikrofony, ale tak-
że bardzo złe, czego przykładem są mikrofony bezprzewo-
dowe. Uznani producenci stosują bardzo dobre wkładki, ale 
tor transmisji tak słaby, że rujnuje brzmienie całego zesta-
wu. Podobnych przypadków można wymienić dużo.

Co zatem ma zrobić ktoś, kto zaczyna przygodę 
z mikrofonami?
Bardzo polecam mikrofony używane. Są tańsze od nowych, 
a można znaleźć bardzo ciekawe konstrukcje. Na przykład 
topowe mikrofony z lat osiemdziesiątych obecnie są bar-
dzo tanie. Sam przez wiele lat stosowałem mikrofon Au-
dio-Technica MB, który jest bardzo prymitywny, dla począt-
kujących. Kosztował około 100 zł, kupiony w komisie. Fan-
tastycznie sprawuje się na werbel: ma bardzo dużo środka, 
dobrze zbiera atak i dźwięk jest wypełniony. Porównując go 
z klasycznym SM57, lepiej sobie radzi z większością werbli. 

Nie doda czegoś zbędnego?
W przypadku początkujących muzyków, czyli mających 
słabe instrumenty i niewielkie umiejętności, lepiej dla 
nich, by mikrofon nie przenosił idealnie wszystkich niu-
ansów. Może nawet dodać coś od siebie. Na przykład gi-
tarę podłączoną do pieca i słabej klasy multiefektu lepiej 
nagłośnić tanim mikrofonem z podbitym dołem i górą, 
bo doda dokładnie to, czego brakuje gitarze. A mikrofon  
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wysokiej klasy przeniesie całe nieszczęście multiefektu, 
który gra środkiem i skrzeczy. Jestem zwolennikiem szu-
kania brzmienia przez zmianę mikrofonu, bo jeśli ktoś wy-
dał dużo pieniędzy na instrument, nie będzie go zmieniał.

Przyjmijmy, że mamy już mikrofon. Jakie najczęściej 
popełnia się błędy przy zbieraniu dźwięku?
Podstawowa zasada, aczkolwiek nie zawsze stosowana: 
sitko powinno być skierowane w stronę tego, który mówi.  
A ludzie potrafią mieć mikrofon na wysokości nosa lub klatki 
piersiowej. Dźwięk z tego jest dramatyczny, nawet jeśli woka-
liści nie występują w teatrze. Muzycy z kolei popełniają błąd 
wynikający z niesłuchania instrumentu. Każdy instrument 
ma miejsce, skąd wydobywa się dźwięk. Wystarczy skiero-
wać ucho tam, gdzie planujemy ustawić mikrofon, i poruszać 
głową do przodu, do tyłu i na boki – znaleźć miejsce, w któ-
rym dany instrument brzmi najlepiej. Jednym z najtrudniej-
szych instrumentów jest wiolonczela, bo ma dwa główne 
strumienie dźwięku. Jeden idzie go góry, drugi do dołu. A jeśli 
się chce zebrać ze środka, należy to robić w dużej odległości. 
Przy bliskim ustawieniu nie ma tam dźwięku.

A przy większej liczbie osób?
Bardzo częstym błędem w przypadku mikrofonów po-
jemnościowych kierunkowych kardioidalnych stosowa-
nych nad chórami czy nad sceną teatralną – zwłaszcza  
w przypadku scen niewielkich, do jakich zalicza się Kamie-
nica – jest wieszanie mikrofonu sitkiem na dół. Ma to swo-
je zalety, ale pod dwoma warunkami: mikrofon jest bardzo 
dobrej jakości i znajduje się daleko od głośników. Jeśli choć 
jeden z tych warunków nie jest spełniony, wystarczy naj-
cieńszy kabelek, może być telefoniczny. Należy go przy-
wiązać tak, by mikrofon patrzył na scenę pod kątem 45° – 
różnica w efektywności kolosalna! Po pierwsze, wokalista, 
aktor czy jakikolwiek instrument na scenie jest idealnie  
w punkcie. Po drugie, tył membrany mikrofonu, czyli naj-
lepiej tłumiąca część, jest skierowana do głośników.

Niekiedy można także ukryć mikrofon w dekoracji.
O ile jest odpowiedniej jakości. W teatrze testowaliśmy  

różne mikrofony i obecnie naj-
chętniej stosujemy DPA z wkład-
ką 4011. Mają wielką zaletę: płaską 
charakterystykę częstotliwościową 
w stosunku do odległości. Wiele modeli mikrofonów, choćby Beta 58 Shure’a, 
po przekroczeniu 5–6 kHz na dużej odległości staje się dookolna i bardzo łatwo 
się sprzęga, choć jest mikrofonem kardioidalnym. To kłopotliwe, bo gdy się nie 
ma zaawansowanych urządzeń do korekcji, musimy albo ciąć górę i wtedy kla-
rowność odsłuchu staje się słaba, albo ustawić niską czułość i wtedy mikrofon 
nadaje się tylko do bardzo bliskich planów.

O jakiej odległości mówimy?
W Teatrze Kamienica odległość od mikrofonu to 4–5 metrów. A trzeba do-
dać, że mikrofon ma bardzo niekomfortowe warunki pracy: na linii głośni-
ków, wciśnięty między reflektory a kurtynę. Oczywiście istnieją też inne spo-
soby zbierania z dźwięku. Na przykład odbitego.

Przyjechała do nas sesja Lipali nagrywana w studiu w Wiśle na legendarnym stole 
Niwa z lat siedemdziesiątych. Pierwsze wrażenie: gdzie są wysokie tony? Miało się 
wrażenie słuchania starej taśmy, która straciła górę, bo się rozmagnesowała. 
Okazało się jednak, że nie brakowało góry, była delikatna, a ślady brzmiały bardzo 
klarownie w każdym paśmie. Pracując nad tym dźwiękiem, udało się uzyskać pięknie 
brzmiący album.

  Brak góry z Wisły

Jak to wygląda?
Stosujemy to w przypadku spektakli teatralnych, w których duża część akcji 
dzieje się przy stole. Wystarczy malutki mikrofon, który kierujemy kapsułą 
w kierunku blatu stołu i w tym momencie cała powierzchnia stołu staje się 
mikrofonem. Oczywiście stół powinien być szklany lub drewniany na wysoki 
połysk, bez obrusu, a rozmówcy nie mogą od niego odchodzić, stukać w blat  
i muszą mieć dobrą emisję głosu. Wtedy otrzymujemy równomierny dźwięk 
na całej powierzchni, a sam mikrofon jest niemal niewidoczny. Tym bardziej, 
że stosujemy do tego pojemnościowy DPA 3021 z kapsułą oddzieloną od elek-
troniki przedwzmacniacza cienkim kablem. 

Czy potrzeba czegoś, poza odpowiednio dobranym i ustawionym 
mikrofonem, do dobrego zebrania dźwięku?
Słuchu. Jak ktoś nie słyszy, to nic mu nie pomoże.

Rozmawiali Konrad Majchrowski i Dariusz J. Michalski
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Mikrofon 
na każdą 
okazję

Są do studia i na scenę, do wokalu i instrumentów,  
do podcastów i broadcastu, na statywie i naszyjniku,  
pojemnościowe i dynamiczne. Jeśli nie znaleźliśmy  
jeszcze mikrofonu dla siebie, to znaczy, że nie szukaliśmy.  
To zestawienie powinno ułatwić wybór

nadaj ton

Na wybór mikrofonu składa się wiele 
czynników. Przede wszystkim zasto-
sowanie, ale i parametry. Tu skupimy 
się na tych ostatnich. 

Rodzaje mikrofonów
Mikrofony dzielimy między inny-
mi ze względu na rodzaj przetwor-
nika oraz charakterystykę kierun-
kowości. Ze względu na rodzaj 
przetwornika mamy dwa główne 
typy:

 pojemnościowe – nazwa pocho-
dzi od dwóch elektrod podłączonych 
do prądu stałego, które pełnią funk-
cję okładek kondensatora. Jedna jest 
nieruchoma, druga drga pod wpły-
wem fali dźwiękowej, zmieniając 
jego pojemność. To z kolei generuje 
składową zmienną napięcia, której 
częstotliwość odpowiada często-
tliwości fali dźwiękowej. Drgająca 
elektroda wykonana jest zazwyczaj 
z bardzo cienkiej folii, dzięki czemu 

Typ
Pasmo przenoszenia

Próbkowanie 
Kompatybilność USB

Charakterystyka kierunkowości
Kapsuła

Przetwornik A/C
Zasięg (m)

Czułość

Wyjście
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL Studio 1 USB MXL Studio 24 USB MXL USB.007 RØDE NT-USB RØDE Podcaster

pojemnościowy  pojemnościowy  pojemnościowy  pojemnościowy  dynamiczny
40 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 40 Hz–14 kHz
44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 48 kHz 8–48 kHz
2.0    
kardioidalna kardioidalna dookolna (90o XY Stereo) kardioidalna kardioidalna
 22 2x22 12,7 28
16-bitowy 16-, 24-bitowy 16-bitowy 16-bitowy 18-bitowy
    
    -51 dB względem 1 V/Pa 
    (2,80 mV @ 94 dB SPL) 
    ±2 dB @ 1 kHz
słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB  słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB
USB USB USB USB USB
47x175 47x175 47x177 62x184x50 56x215x52
317 340 453 520 655
instrumenty dęte, wokal,  instrumenty dęte, broadcast,  gitara akustyczna,  wokal, broadcast, podcasty broadcast
podcasty wokal, podcasty instrumenty smyczkowe, 
  klawisze, instrumenty dęte, 
  podcasty 
W zestawie: walizka, uchwyt  W zestawie: uchwyt sztywny, W zestawie: etui, osłona W zestawie: pop filtr, statyw,  W zestawie: uchwyt, 
sztywny, ściereczka  kabel USB, podstawka, etui przeciwwietrzna, uchwyt etui, kabel USB o długości 6 m, 3-metrowy kabel USB
do czyszczenia  sztywny, kabel USB uchwyt mocujący 
 pozłacana kapsuła  dwie kapsuły pozłacane
 o grubości 6 mikronów  o grubości 6 mikronów 
  i średnicy 22 mm  
750 zł 1230 zł 1090 zł 880 zł 1040 zł

ma bardzo małą masę, czyli także 
bezwładność. Dzięki temu bardzo 
dobrze oddaje impulsy i równomier-
nie przenosi szerokie pasmo często-
tliwości. 

dynamiczne – fala dźwiękowa 
pada w nich na cienką elastyczną 
membranę i połączoną z nią cew-
kę, która znajduje się w silnym polu 
magnetycznym. Na zaciskach cewki 
powstaje napięcie zmienne, którego 
częstotliwość odpowiada często-
tliwości fali dźwiękowej. Z jednej 
strony taka konstrukcja jest prosta 
i nie wymaga zewnętrznego zasila-
nia, z drugiej należy użyć większej 
cewki, jeśli chce się uzyskać większe 
napięcie wyjściowe. To z kolei zwięk-
sza masę i bezwładność układu, 
a zatem ogranicza przetwarzanie 
szybkich impulsów i wyższych czę-
stotliwości. Odmianą mikrofonów 
dynamicznych są mikrofony wstę-
gowe. Odbiornikiem dźwięku jest 
w nich cienka aluminiowa wstęga 
zawieszona w polu magnetycznym.

Ze względu na charakterystykę 
dzielimy mikrofony na:

wszechkierunkowe – zwane też 
dookolnymi, zbierające dźwięk  
z wszystkich kierunków,

dwukierunkowe – zwane tak-
że ósemkowymi, zbierające dźwięk 
przed i za urządzeniem,

jednokierunkowe – zbierające 
dźwięk głównie z przodu. Odmiana-
mi tej charakterystyki są: kardioidal-
na (zwana też nerkową), superkardio-
idalna, hiperkardioidalna i shotgun.

Wbrew pozorom poniższe zesta-
wienie stanowi tylko wybór mikrofo-
nów. Jeśli potrzebujemy na przykład 
mikrofonów parowanych czy po-
trzebnych do nagłośnienia poszcze-
gólnych instrumentów, zapraszamy 
na stronę www.audiostacja.pl.

Dariusz J. Michalski

Legenda  do tabel na stronie  29.

Typ
Pasmo przenoszenia

Próbkowanie 
Kompatybilność USB

Charakterystyka kierunkowości
Kapsuła

Przetwornik A/C

Zasięg (m)
Czułość
Wyjście

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL AC-400 MXL AC-404 MXL AC-424 MXL Tempo MXL PRO 1-B

pojemnościowy pojemnościowy  pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy
40 Hz–16 kHz 40 Hz–16 kHz 40 Hz–16 kHz 40 Hz–18 kHz 40 Hz–20 kHz
44,1 kHz–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz
1.1, 2.0 1.1, 2.0 1.1, 2.0 1.1, 2.0 
kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna
    
16-bitowy Delta Sigma  16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy
o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% 
  7,5 140 
   -47 dB względem 1 V/Pa 
słuchawkowe jack 3,5 mm/USB   słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB
USB USB  USB USB USB
76x406 76x51x109  47x190 47x175
   280 317
do konferencji w biurach i salach  do konferencji w biurach i salach  wokal, broadcast, podcasty wokal. podcasty, 
konferencyjnych, także  konferencyjnych, także   instrumenty dęte
do konwerencji webowych do konwerencji webowych 
W zestawie: kabel 150 mm   W zestawie: trójnóg, uchwyt  W zestawie: trójnóg, uchwyt
   sztywny, kabel USB sztywny, kabel USB
przycisk wyłączający konstrukcja 3-częściowa  konstrukcja 3-częściowa przełącznik dla tłumika -10 dB
do rozmów prywatnych o zasięgu 180 stopni o zasięgu 180 stopni  
430 zł 590 zł 695 zł 575 zł 599 zł 
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi
Cena
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Mikrofon 
na każdą 
okazję

Są do studia i na scenę, do wokalu i instrumentów,  
do podcastów i broadcastu, na statywie i naszyjniku,  
pojemnościowe i dynamiczne. Jeśli nie znaleźliśmy  
jeszcze mikrofonu dla siebie, to znaczy, że nie szukaliśmy.  
To zestawienie powinno ułatwić wybór

nadaj ton

Na wybór mikrofonu składa się wiele 
czynników. Przede wszystkim zasto-
sowanie, ale i parametry. Tu skupimy 
się na tych ostatnich. 

Rodzaje mikrofonów
Mikrofony dzielimy między inny-
mi ze względu na rodzaj przetwor-
nika oraz charakterystykę kierun-
kowości. Ze względu na rodzaj 
przetwornika mamy dwa główne 
typy:

 pojemnościowe – nazwa pocho-
dzi od dwóch elektrod podłączonych 
do prądu stałego, które pełnią funk-
cję okładek kondensatora. Jedna jest 
nieruchoma, druga drga pod wpły-
wem fali dźwiękowej, zmieniając 
jego pojemność. To z kolei generuje 
składową zmienną napięcia, której 
częstotliwość odpowiada często-
tliwości fali dźwiękowej. Drgająca 
elektroda wykonana jest zazwyczaj 
z bardzo cienkiej folii, dzięki czemu 

Typ
Pasmo przenoszenia

Próbkowanie 
Kompatybilność USB

Charakterystyka kierunkowości
Kapsuła

Przetwornik A/C
Zasięg (m)

Czułość

Wyjście
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL Studio 1 USB MXL Studio 24 USB MXL USB.007 RØDE NT-USB RØDE Podcaster

pojemnościowy  pojemnościowy  pojemnościowy  pojemnościowy  dynamiczny
40 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 40 Hz–14 kHz
44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 48 kHz 8–48 kHz
2.0    
kardioidalna kardioidalna dookolna (90o XY Stereo) kardioidalna kardioidalna
 22 2x22 12,7 28
16-bitowy 16-, 24-bitowy 16-bitowy 16-bitowy 18-bitowy
    
    -51 dB względem 1 V/Pa 
    (2,80 mV @ 94 dB SPL) 
    ±2 dB @ 1 kHz
słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB  słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB
USB USB USB USB USB
47x175 47x175 47x177 62x184x50 56x215x52
317 340 453 520 655
instrumenty dęte, wokal,  instrumenty dęte, broadcast,  gitara akustyczna,  wokal, broadcast, podcasty broadcast
podcasty wokal, podcasty instrumenty smyczkowe, 
  klawisze, instrumenty dęte, 
  podcasty 
W zestawie: walizka, uchwyt  W zestawie: uchwyt sztywny, W zestawie: etui, osłona W zestawie: pop filtr, statyw,  W zestawie: uchwyt, 
sztywny, ściereczka  kabel USB, podstawka, etui przeciwwietrzna, uchwyt etui, kabel USB o długości 6 m, 3-metrowy kabel USB
do czyszczenia  sztywny, kabel USB uchwyt mocujący 
 pozłacana kapsuła  dwie kapsuły pozłacane
 o grubości 6 mikronów  o grubości 6 mikronów 
  i średnicy 22 mm  
750 zł 1230 zł 1090 zł 880 zł 1040 zł

ma bardzo małą masę, czyli także 
bezwładność. Dzięki temu bardzo 
dobrze oddaje impulsy i równomier-
nie przenosi szerokie pasmo często-
tliwości. 

dynamiczne – fala dźwiękowa 
pada w nich na cienką elastyczną 
membranę i połączoną z nią cew-
kę, która znajduje się w silnym polu 
magnetycznym. Na zaciskach cewki 
powstaje napięcie zmienne, którego 
częstotliwość odpowiada często-
tliwości fali dźwiękowej. Z jednej 
strony taka konstrukcja jest prosta 
i nie wymaga zewnętrznego zasila-
nia, z drugiej należy użyć większej 
cewki, jeśli chce się uzyskać większe 
napięcie wyjściowe. To z kolei zwięk-
sza masę i bezwładność układu, 
a zatem ogranicza przetwarzanie 
szybkich impulsów i wyższych czę-
stotliwości. Odmianą mikrofonów 
dynamicznych są mikrofony wstę-
gowe. Odbiornikiem dźwięku jest 
w nich cienka aluminiowa wstęga 
zawieszona w polu magnetycznym.

Ze względu na charakterystykę 
dzielimy mikrofony na:

wszechkierunkowe – zwane też 
dookolnymi, zbierające dźwięk  
z wszystkich kierunków,

dwukierunkowe – zwane tak-
że ósemkowymi, zbierające dźwięk 
przed i za urządzeniem,

jednokierunkowe – zbierające 
dźwięk głównie z przodu. Odmiana-
mi tej charakterystyki są: kardioidal-
na (zwana też nerkową), superkardio-
idalna, hiperkardioidalna i shotgun.

Wbrew pozorom poniższe zesta-
wienie stanowi tylko wybór mikrofo-
nów. Jeśli potrzebujemy na przykład 
mikrofonów parowanych czy po-
trzebnych do nagłośnienia poszcze-
gólnych instrumentów, zapraszamy 
na stronę www.audiostacja.pl.

Dariusz J. Michalski

Legenda  do tabel na stronie  29.

Typ
Pasmo przenoszenia

Próbkowanie 
Kompatybilność USB

Charakterystyka kierunkowości
Kapsuła

Przetwornik A/C

Zasięg (m)
Czułość
Wyjście

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL AC-400 MXL AC-404 MXL AC-424 MXL Tempo MXL PRO 1-B

pojemnościowy pojemnościowy  pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy
40 Hz–16 kHz 40 Hz–16 kHz 40 Hz–16 kHz 40 Hz–18 kHz 40 Hz–20 kHz
44,1 kHz–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz 44,1–48 kHz
1.1, 2.0 1.1, 2.0 1.1, 2.0 1.1, 2.0 
kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna
    
16-bitowy Delta Sigma  16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy Delta Sigma 16-bitowy
o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% o poziomie THD+N–0,01% 
  7,5 140 
   -47 dB względem 1 V/Pa 
słuchawkowe jack 3,5 mm/USB   słuchawkowe jack 3,5 mm/USB słuchawkowe jack 3,5 mm/USB
USB USB  USB USB USB
76x406 76x51x109  47x190 47x175
   280 317
do konferencji w biurach i salach  do konferencji w biurach i salach  wokal, broadcast, podcasty wokal. podcasty, 
konferencyjnych, także  konferencyjnych, także   instrumenty dęte
do konwerencji webowych do konwerencji webowych 
W zestawie: kabel 150 mm   W zestawie: trójnóg, uchwyt  W zestawie: trójnóg, uchwyt
   sztywny, kabel USB sztywny, kabel USB
przycisk wyłączający konstrukcja 3-częściowa  konstrukcja 3-częściowa przełącznik dla tłumika -10 dB
do rozmów prywatnych o zasięgu 180 stopni o zasięgu 180 stopni  
430 zł 590 zł 695 zł 575 zł 599 zł 
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi
Cena

marzec–kwiecień 2016 25 audioplay

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena

MXL 2003A MXL 2006 MXL 2008 MXL 2010 MXL CR89 MXL 840 pair MXL 880 MXL 890

       
34 32 32 32 32 22 32 32
20 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna, ósemkowa,
   dookolna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna
-42,9 dB względem 1 V/Pa  18 mV/Pa  18 mV/Pa 15 mV/Pa -30 dB  względem 1 V/Pa 15 mV/Pa 20 mV/Pa -32 dB względem 1 V/Pa
200 150 150 200 150 110 200 150
   -10/0     
   150 (-6 dB/oktawa)    
83 78 (A-ważone) 78 (A-ważone) 74 (A-ważone) 80 (A-ważone) 74 (A-ważone) 77 (A-ważone) 80 (A-ważone)
11 (A-ważone IEC 651) 16 (A-ważone IEC 268-4) 16 (A-ważone IEC 268-4) 20 (A-ważone IEC 268-4) 14 (A-ważone IEC 651) 20 (A-ważone IEC 268-4) 17 (A-ważone IEC 268-4) 14 (A-ważone IEC 651)
152 130 130 130 138 137 130 138
    124   
Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V) Phantom 48 V (±4 V)
50x190 50x190 50x190 50x190 64x185 22x134 47x170 65x185
454 590 590 526 839 280 363 839
  
wokal, instrumenty dęte,  wokal, gitara elektryczna wokal, gitara elektryczna,  wokal, gitara elektryczna,  wokal, instrumenty smyczkowe, wokal, instrumenty strunowe,  wokal, gitara elektryczna,  wokal, gitara akustyczna, 
gitara akustyczna,  i akustyczna, perkusja gitara akustyczna, perkusja instrumenty smyczkowe,  gitara akustyczna, klawisze perkusja, klawisze, broadcast instrumenty smyczkowe,  instrumenty smyczkowe, 
instrumenty klawiszowe,    instrumenty klawiszowe,    perkusja klawisze, perkusja
perkusja   perkusja    
W zestawie: uchwyt elastyczny W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: walizka, uchwyt W zestawie: walizka, uchwyt W zestawie: walizka, uchwyt W zestawie: uchwyt W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: uchwyt
 walizka elastyczny, ściereczka elastyczny, ściereczka do elastyczny, ściereczka elastyczny, ściereczka ściereczka do czyszczenia elastyczny, ściereczka
  do czyszczenia czyszczenia do czyszczenia do czyszczenia  do czyszczenia
1050 zł 640 zł 495 zł 1050 zł 1890 zł 699 zł 899 zł 1280 zł
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Aston Origin Aston Spirit MXL 440 MXL 770 MXL 990 MXL 990S MXL V67i MXL V67Q

      12AT7 
25,4 25,4  22 32 22 32 22
20 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 30 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna, dookolna, ósemkowa kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna dookólna (90o XY Stereo)
23,7 mV/Pa 23,7 mV/Pa 15 mV/Pa 15 mV/Pa 15 mV/Pa 5 mV/Pa 22 mV/Pa  20 mV/Pa 
 150 200 150 200 200 200 100/strona
-10/0 -20/-10/0  -10/0  -10/0 -10/0 
   150 (-6 dB/oktawa)  150 (-6 dB/oktawa) 150 (-6 dB/oktawa) 
76 (A-ważone) 80 (A-ważone) 80 (A-ważone) 72 (A-ważone) 80 (A-ważone) 80 (A-ważone) 78 (A-ważone) 80 (A-ważone)
18 (A-ważone, IEC 268-4) 14 (A-ważone, IEC 268-4) 20 (A-ważone, IEC 268-4) 20 (A-ważone, IEC 268-4) 20 (A-ważone, IEC 268-4) 20 (A-ważone, IEC 268-4) 20 (A-ważone, IEC 268-4) 14 (A-ważone IEC 651)
138 141 130 137 130 130 140 132
       127 dB
Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V)
54x125 54x175 54x180 59x158 60x130 60x130 47x184 47x184
450 625 540 454 544 544 590 1007
XLR XLR      
wokal, gitara wokal, instrumenty wokal, gitary elektryczne perkusja, wokal, instrumenty wokal, gitara akustyczna wokal, instrumenty dęte,  wokal, instrumenty dęte,   perkusja, instrumenty dęte,
   i akustyczne, instrumenty smyczkowe, instrumenty  gitara akustyczna, perkusja gitara akustyczna, gitara akustyczna, 
  dęte, perkusja klawiszowe, broadcast     instrumenty smyczkowe instrumenty smyczkowe; 
      instrumenty klawiszowe idealny do R&B, popu, rocka
       i muzyki współczesnej
  W zestawie:  uchwyt sztywny W zestawie: walizka,  W zestawie: uchwyt W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: koszyk  W zestawie: kabel stereo 10’,  
   uchwyt elastyczny  elastyczny, walizka, uchwyt sztywny, walizka przeciwwstrząsowy, kabel uchwyt sztywny 
    ściereczka do czyszczenia   mogami 15’ (XLR 7-pin),   
      uchwyt do stojaka, osłona 
      przeciwwietrzna, ściereczka
      do czyszczenia, zasilacz,
      kabel mikrofonowy XLR
1199 zł 1799 zł 385 zł 519 zł 429 zł 545 zł 1050 zł 1190 zł

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi
Cena

MXL 9000 MXL V69 ME MXL V69 HE MXL Genesis HE MXL Genesis SE MXL Genesis II MXL Revelation MXL Trophy

12AT7 12AT7 Mullard 12AT7 Mullard 12AT7 Mullard 12AT7 Mullard 12AT7 EF86 
32 32 32 32 32 32  34
30 Hz–20 kHz 20 Hz–18 kHz 20 Hz–18 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna, ósemkowa, kardioidalna
      dookolna 
38 mV/Pa 22 mV/Pa 22 mV/Pa   - -40 dB względem 1 V/Pa -41,9 dB względem 1 V/Pa
 200 200 200 200 200 140 200
   -10/0 -10/0 -10/0 -10/0 
   150 (-6 dB/oktawa) 150 (-6 dB/oktawa) 150 (-6 dB/oktawa) 125 (-12 dB/oktawa) 
 72 (A-ważone) 78 (A-ważone) 78 (A-ważone) 78 (A-ważone) 78 (A-ważone) 76 83
22 (A-ważone IEC 268-4) 22 (A-ważone IEC 268-4) 22  (A-ważone IEC 268-4) 18  (A-ważone IEC 268-4) 18  (A-ważone IEC 268-4) 18 (A-ważone IEC 268-4) 18 (A-ważone IEC 651) 11 (A-ważone)
122 140 140 dB 130 130 130 138  142
       
110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz 110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz 110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz 110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz 110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz 110/220 VA 50–60 Hz/zasilacz 110/220 V, 50–60 Hz/zasilacz Phantom +48 V (±4 V)
48x195 47x218 47x218 59x240 59x240 59x240 63,5x190 52x165
522 499 498,95 703 703 703 907 760
      
wokal, gitara akustyczna,  wokal, instrumenty dęte, wokal, instrumenty dęte,  wokal, instrumenty smyczkowe, wokal, instrumenty smyczkowe, wokal, instrumenty smyczkowe, wokal, gitara elektryczna,  wokal, gitara akustyczna
instrumenty smyczkowe,  gitara akustyczna, instrumenty gitara akustyczna, instrumenty gitara akustyczna, klawisze,  gitara akustyczna, klawisze, gitara akustyczna, klawisze perkusja, instrumenty instrumenty dęte,  
klawisze smyczkowe, klawisze smyczkowe, klawisze;  broadcast broadcast  smyczkowe, instrumenty dęte instrumenty klawiszowe,
  szczególnie dobry do hip-hopu      instrumenty smyczkowe
  i rocka     
W zestawie: zasilacz, kable  W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: aluminiowa walizka,  W zestawie: uchwyt sztywny,
mikrofonowe (XLR 15”, XLR 15”  pop filtr, ściereczka do czyszczenia, pop filtr, ściereczka do czyszczenia, pop filtr, ściereczka do czyszczenia, pop filtr, zasilacz, kabel XLR, zasilacz, kabel mikrofonowy XLR,   ściereczka do czyszczenia
7-pinowy), uchwyt elastyczny zasilanie, kabel mikrofonowy  zasilanie, kabel mikrofonowy zasilanie, kabel mikrofonowy kabel mikrofonowy 7-pin,  kabel 7-pinowy, uchwyt elastyczny, 
 (zwykły i 7-pinowy), walizka (zwykły i 7-pinowy), walizka (zwykły i 7-pinowy), walizka ściereczka do  ściereczka do czyszczenia 
     wybór kapsuły jasna/ciemna  
1390 zł 1750 zł 1750 zł 3270 zł 3290 zł 4890 zł 6990 zł 699 zł
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26

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

MXL Genesis FET sE 2200a II sE4400a sE 5 sE RN 17 sE X1 T sE Z5600a II sE Gemini II

     ECC83 ECC83 ECC83A , ECC82
34 25 25,4 23 17 25,4 27 27
20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna, dookolana,  kardioidalna, ósemkowa,  kardioidalna kardioidalna (cztery inne  kardioidalna 9 charakterystyk (w tym dookolna,  kardioidalna
 ósemkowa dookolna, hiperkardioidalna  opcjonalnie dzięki wymiennym  kardioidalna, ósemkowa) 
    kapsułom)
-32 dB względem 1 V/Pa  20 mV/Pa (1 kHz/1 kΩ) 14,1 mV/Pa-34 ± 1 dB  6 mV/Pa -44,5 ± 0,5 dBV/Pa   12,6 mV/Pa - 38 ± 1 dB
  (0 dB=1 V/Pa 1 kHz) -34 dB względem 1 V/ Pa (przy 1 kHz/1 kΩ)  14,1 mV/Pa (0 dB=1 V/Pa 1 kHz) (0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
150 200 50 200 200  200 200
 -10/0 -10/0 -20/-10/0  -10/0 -10/0 -10/0
 60 oraz 120 60 oraz 120 100    100
81 (A-ważona)   80 74   
13 (A-ważone) 16 (A-ważone) 17 (A-ważone) 14 18 (A-ważone) 16 (A-ważone) 12 (A-ważone) 12 (A-ważone)
140 135 130 150 150 135 135 135
    131   
Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V)   zewnętrzny zasilacz
47x225 51x215   44x200   80x230
431 598   248   1200
    XLR-3 XLR-3  
wokal, instrumenty smyczkowe wokal, instrumenty wokal, instrumenty instrumenty: perkusyjne   wokal, instrumenty strunowe,    
i klawiszowe, gitara akustyczna   klawiszowe, strunowe   klawiszowe i perkusyjne
W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: walizka flight case,    W zestawie: zasilacz, 7-pinowy W zestawie: uchwyt elastyczny W zestawie: uchwyt
 metalowy pop filtr uchwyt elastyczny   kabel mikrofonowy, klips i walizka flight case elastyczny i walizka
1850 zł 1299 zł 1850 zł 930 zł 3990 zł 899 zł 3490 zł 5990 zł
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 
Uwagi

sE X1 iRig Mic Cast iRig Mic Field iRig Mic iRig Voice iRig Mic HD iRig Mic HD-A iRig Mic Studio

       
25,4   6 25,5   25,4
20 Hz–17 kHz 100 Hz–15 kHz 40 Hz–20 kHz 30 Hz–15 kHz 100 Hz–15 kHz 40 Hz–18 kHz 40 Hz–18 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna
-32 dB względem 1 V/Pa     40 dB 40 dB -42 ±3 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)
200       
-10/0       
150 (-6 dB/oktawa)       
       
16 (A-ważone)  18 (A-ważone)   15 (A-ważone) 15 (A-ważone) 11 (A-ważone)
125 110 115 120 105 134 134 133
       
Phantom +48 V (±4 V) Lightning   Lightning  
 30x47x10 50x57,5x16 24x7,5 215x53 185x7,28x48  45x117
 15  30  22 253   218
XLR-3 mini-jack 3,5 mm mini-jack 3,5 mm mini-jack 3,5 mm mini-jack 3,5 mm micro-USB micro-USB micro-USB
wokal, instrumenty podcasty, wywiady, wykłady,  stereofoniczne nagrywanie nagrania wideo, dziennikarskie, wokal, nagrania w plenerze wokal, nagrania w plenerze wokal, nagrania w plenerze wokal, nagrania w plenerze
akustyczne notatki głosowe, przemówienia  na urządzeniach przenośnych wokal, instrumenty (studio,  na urządzenia przenośne z iOS,  do urządzeń przenośnych do urządzeń przenośnych na urządzenia przenośne
 z iOS 4.3 lub nowszym,  z iOS scena, plener) Androidem i na komputerach z systemem iOS, Androidem Androidem oraz z iOS, Androidem i na
 Androidem (zgodne ze,     Mac i PC oraz komputerów Mac i PC komputerów PC komputerach Mac i PC
 standardem CTIA/AHJ)        
 komputerach Mac 
 z lat 2008-2013 
 (z wyłączniem Mac Pro)       
W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: wbudowana W zestawie: osłona W zestawie: ochronne  W zestawie: kabel 2 m W zestawie: ochronne W zestawie: pokrowiec W zestawie: pokrowiec
  osłona przeciwwietrzna,  przeciwwietrzna z gąbki,  zasuwane etui, klips do  zasuwane etui, kabel USB ochronny, uchwyt sztywny, ochronny, statyw, zacisk, 
  statyw stołowy, dwie aplikacje pokrowiec ochronny mikrofonu, adapter gwintu  oraz Lightning, klips kabel USB, kabel 1,5 m,  kabel USB, kabel Lightning
 do nagrywania  z 5/8” na 3/8”  do mikrofonu iRig adapter wbudowana osłona
     gwintu z 5/8” na 3/8”;  przeciwwieczna
      wbudowana osłona 
     przeciwwietrzna      
570 zł 195 zł 489 zł 295 zł 199 zł 640 zł 640 zł 880 zł
  Zakres wzmocnienia: 48 dB     
  Rozdzielczość i częstotliwość 
  próbkowania: 24 bity, 44,1 bita 
  i 48 bitów
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

RØDE M2 RØDE M3 RØDE S1 RØDE NT1 RØDE NT1-A Kit RØDE NT2-A Kit RØDE NT1000 RØDE NT2000 

       

   25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
35 Hz–20 kHz 40 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
superkardioidalna kardioidalna superkardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna, dookolna kardioidalna kardioidalna, dookolna, 
     ósemkowa  ósemkowa
6,3 mV przy 94 dB SPL  -40 dB ±3 dB re 1 V/Pa @ 1 kHz 46,5 dB, 1 V/Pa -29 dB, 1 V/Pa -31,9 dB, 1 V/Pa  -29 dB, 1 V/Pa  -36 dB, 1 V/Pa  -36 dB, 1 V/Pa (16 mV 
przy 1 kHz  (4,7 mV przy 94 dB SPL) ±2 dB (35,00 mV przy 94 dB SPL) (25 mV przy 94 dB SPL) ±2 dB (16 mV przy 94 dB SPL) ± 2 dB (16 mV przy 94 dB SPL) ±1 dB przy 94 dB SPL) ±1 dB
   ± 2 dB dla 1 kHz   
50 100 50 100 100 200 100 200
 -20/-10/0    -10/-5/0  
 80 (-12 dB/oktawa)    40/80 
71 73 (przy 1 kHz 75, 1 kHz, 1 Pa    88 87
 w odniesieniu do 1 Pa) (IEC651, IEC268-15)     
23 21 (A-ważone) 18 (A-ważone) 4 (A-ważone) 5 (A-ważone) 7 (A-ważone) 6 (A-ważone) 7 (A-ważone)
142 151 132 140 132 147  147 (lub 157 z maks. 
       ustawieniem tłumika PAD)
121 132 121 134  134  140
Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V)  Phantom +24 V, +48 V (±4 V) Phantom +24 V, +48 V (±4 V) Phantom +24 V, +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V)
  lub bateria 9 V     
47x187 33x225 52x183 50x187 50x190 55x209 54x209 55x208
308 390 300 400 326 860 682 831
XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3
wokal, do zastosowań wokal, do zastosowań wokal, do zastosowań wokal, instrumenty wokal, instrumenty wokal, instrumenty wokal, instrumenty wokal, instrumenty (łącznie
scenicznych i do studia scenicznych i do studia scenicznych i do studia    (pekrusja, panino) z bardzo głośnymi źródłami
       jak wzmacniacz gitarowy, 
       perkusja)
 W zestawie: osłona  W zestawie: wysokiej klasy  W zestawie: uchwyt W zestawie: uchwyt elastyczny W zestawie: uchwyt sztywny  W zestawie:  
 przeciwwietrzna i pokrowiec  przewód mikrofonowy, uchwyt elastyczny, ekranowany ze zdejmowanym pop filtrem, miękkie etui, uchwyt uchwyt elastyczny, walizka
   elastyczny przewód XLR (6 m),  ekranowany kabel XLR (6 m), elastyczny, osłona  
    miękkie etui miękkie etui przeciwwietrzna 
455 zł 455 zł 1399 zł 799 zł 935 zł 1650 zł 1450 zł 2350 zł 
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

RØDE NT3 RØDE NT4 RØDE NT5-S RØDE NT55 RØDE NT6 RØDE NTK RØDE K2 RØDE Broadcaster

     6922 6922
19,1 2x12,7 12,7 12,7 12,7 25,4 25,4 25,4
  20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  40 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
kardioidalna kardioidalna, XY 90o kardioidalna kardioidalna, dookolna kardioidalna kardioidalna kardioidalna, ósemkowa,  kardioidalna
      dookolna 
-39 dB re 1 V/Pa (12,00 mV -38 dB re 1 V/Pa (12 mV przy  -38 dB re 1 V/Pa (12 mV przy  -38 dB re 1 V/Pa (12 mV przy  -37 dB re 1 V/Pa (16 mV przy  -38 dB re 1 V/Pa (25 mV przy  -36 dB re 1 V/Pa (16 mV przy  -34 dB re 1 V/Pa (20 mV przy
 przy 94 dB) ±2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz
200 200 100 100 200 200 200 40
   -20/-10 -10  
   75/150 80   75
     82 (A-ważone)  80
16 (A-ważone) 16 (A-ważone) 16 (A-ważone) 15 (A-ważone) 19 (A-ważone) 12 (A-ważone) 10 (A-ważone) 14 (A-ważone)
140 143 143 136 135 158 162 128
   121 119   114
bateria 9 V, Phantom +12 V,  bateria 9 V,  Phantom +48  Phantom +24 V, +48 V (±4 V) Phantom +48 V (±4 V) Phantom +24 V, +48 V (±4 V) dedykowany zasilacz dedykowany zasilacz Phantom +24 V, +48 V (±4 V)
+24 V, +48 V (±4 V)  (±4 V)      
32x206 61x231x33 20x118 20x145 64x189x20 55x208 55x208 50x167x65
371 480 101 110 386 760 815 577
XLR-3 XLR-3, 3,5-mm jack XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3 XLR-3
wokal, instrumenty wokal (chór), instrumenty instrumenty akustyczne,  instrumenty instrumenty; wokal, instrumenty wokal, instrumenty broadcast
 (perkusja) na scenie overheady, instrumenty  do montażu w trudno akustyczne, overheady, 
 i w plenerze perkusyjne  dostępnych miejscach wzmacniacze gitarowe, 
     instrumenty klawiszowe 
W zestawie: miękkie etui,  W zestawie: walizka, osłona W zestawie: etui, osłona W zestawie: kapsuły W zestawie: uchwyt RM5,  W zestawie: dedykowany W zestawie: uchwyt W zestawie: wbudowany
osłona przeciwwietrzna, uchwyt przeciwwietrzna, kabel XLR,  przeciwwietrzna/pop filtr,  o charakterystykach uchwyt obrotowy, 2 adaptery,  zasilacz, uchwyt sztywny,  elastyczny SM2 i walizka pop filtr
oraz reduktor gwintu ułatwiający  kabel mini-jack uchwyt sztywny kardioidalnej i dookolnej,  miękkie etui ZP1, osłona miękke etui, kabel
montaż uchwytu na dowolnym    metalowy case przeciwwietrzna WS5
statywie   i uchwyt sztywny    
2999 zł 2350 zł 930 zł 1450 zł 1750 zł 2690 zł 3250 zł 1870 zł
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)

Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Stosunek sygnał-szum (dB)

Poziom szumów (dB)
Max SPL dla 0,5% THD (dB)

Dynamika (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

RØDE VideoMicro RØDE VideoMic GO RØDE VideoMic Rycote RØDE Stereo VideoMic Pro RØDE VideoMic Pro Rycote RØDE Stereo VideoMic X RØDE NTG1 RØDE NTG2

       

12,7 12,7 12,7 2x12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
 100 Hz–20 kHz  100 Hz–16 kHz  40 Hz–20 kHz  40 Hz–20 kHz  40 Hz–20 kHz  40 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz
kardioidalna superkardioidalna superkardioidalna kardioidalna, XY 90o superkardioidalna kardioidalna superkardioidalna superkardioidalna
-33 dB 1 mV/Pa (22 mV przy  -35 dB 1 mV/Pa (17,8 mV przy  -38 dB 1 mV/Pa (12,6 mV przy  -38 dB 1 mV/Pa (12,6 mV przy  -32 dB 1 mV/Pa (20 mV przy  -32 dB 1 mV/Pa (25 mV przy  -36 dB 1 mV/Pa (15 mV przy  -36 dB 1 mV/Pa (15 mV przy 
94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz
  200 200 200 200 50 250
   -10/0/+20 -10/0/+20 -10/0/+20  
   75  75/150 80 80 (-12 dB/oktawa)
    80  76 76
20 (A-ważone) 34 (A-ważone) 20 (A-ważone) 20 (A-ważone) 14 (A-ważone) 12 (A-ważone) 18 (A-ważone) 18 (A-ważone)
140 120 134 134 134 143 139 131
    120  121 113
z urządzenia z urządzenia bateria 9 V bateria 9 V bateria 9 V bateria 9 V,  Phantom +48 (±4 V) Phantom +24,  +48 (±4 V) Phantom +48 (±4 V),   
       bateria AA
21x80 73x79x167 102x65x250 130x66x108 100x75x170 102x118x100 22x219 22x280
42 73 176 115 85 300 105 161
3,5-mm mini-jack 3,5-mm mini-jack 3,5-mm mini-jack 3,5-mm mini-jack 3,5-mm mini-jack mini-XLR, 3,5-mm mini-jack XLR-3 XLR-3
nagrania w plenerze (aparaty  nagrania w plenerze (aparaty nagrania w plenerze (aparaty nagrania w plenerze (aparaty nagrania w plenerze (aparaty nagrania w plenerze (aparaty
fotograficzne, kamery) fotograficzne, kamery) fotograficzne, kamery) fotograficzne, kamery) fotograficzne, kamery) fotograficzne, kamery) broadcast broadcast
W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: zintegrowany W zestawie: zintegrowany W zestawie: zintegrowany W zestawie: zintegrowany W zestawie: gąbkowa  W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: uchwyt
osłona przeciwwietrzna uchwyt elastyczny uchwyt elastyczny uchwyt elastyczny, osłona  uchwyt elastyczny, osłona i futrzana osłona osłona przeciwwietrzna,  elastyczny, osłona
   przeciwwietrzna przeciwwietrzna przeciwwietrzna miękkie etui przeciwwietrzna, miękkie etui 
319 zł 369 zł 520 zł 1040 zł 1150 zł 3599 zł 1040 zł 1150 zł
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

RØDE NTG3 B RØDE NTG4 RØDE NTG8 RØDE VideoMic Me DPA d:vote 4099B DPA d:vote 4099D DPA d:vote 4099S DPA d:facto II

       
12,7 12,7 12,7 12,7    19
 40 Hz–20 kHz  20 Hz–20 kHz  40 Hz–20 kHz  100 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna superkardioidalna
-30 dB 1 mV/Pa (31,6 mV  -32 dB 1 mV/Pa (15 mV przy  -20 dB 1 mV/Pa (97,5 mV przy  -33 dB 1 mV/Pa (22 mV przy  6 mV/Pa; -44,5 dB 6 mV/Pa; -44,5 dB 6 mV/Pa; -44,5 dB
przy 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz 94 dB SPL) ± 2 dB przy 1 kHz względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa 
25 200 25 25 30 - 40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot), 100
    100 (DAD4099/DAD6001-BC) 100 (DAD4099/DAD6001-BC)  (DAD4099/DAD6001-BC) 
 -10/0  -20/-10/0    
 75  80 80 80 80 80 (-3 dB/oktawa)
81 76   71 (A-ważone) 66 (A-ważone) 71 (A-ważone) 76 (A-ważone)
13 (A-ważone) 16 (A-ważone) 8 (A-ważone) 20 (A-ważone) 23 (A-ważone) 28 (A-ważone) 23 (A-ważone) 19 (A-ważone)
130 135 124 140 142 152 142 160
 113   100 95 100 
Phantom +48 (±4 V) Phantom +12, Phantom +24,  Phantom +48 (±4 V) bateria 9 V 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system
 Phantom +48 (±4 V)   bezprzewodowy DPA bezprzewodowy DPA bezprzewodowy DPA Phantom +48 (±4 V)
19x255 22x225 19x559 38x21x80 5,4x45 5,4x45 5,4x45 52x205
163 126 345 34 31 38 31 309
XLR-3 XLR-3 XLR-3 3,5-mm mini-jack MicroDot MicroDot MicroDot 
broadcast (nagrania w plenerze    nagrania w plenerze (aparaty
w trudnych warunkach) broadcast broadcast fotograficzne, kamery) kontrabas perkusja saksofon wokal
W zestawie: wodoszczelny,  W zestawie: uchwyt elastyczny,  W zestawie: uchwyt elastyczny, W zestawie: futrzana osłona  W zestawie: mocowanie,  W zestawie: mocowanie,  W zestawie: mocowanie, 
aluminiowy cylinder  osłona przeciwwietrzna,  osłona przeciwwietrzna,  przeciwwietrzna przejściówka na XLR, gęsia przejściówka na XLR, gęsia przejściówka na XLR, gęsia
do przechowywania i transportu  miękkie etui miękkie etui  szyjka 140 mm, kabel 1,8 m szyjka 140 mm, kabel 1,8 m szyjka 140 mm, kabel 1,8 m
mikrofonu        
2999 zł 1599 zł 4499 zł 319 zł 2280 zł 2280 zł 2280 zł 4350 zł
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28

Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena 

DPA d:fine FIOF00 DPA d:fine FIOF00-2 DPA d:fine FIDF00 DPA d:fine FIDF00-2 DPA d:fine FIO66F00 DPA d:fine FIO66F00-2 DPA d:fine FID88B00 DPA d:fine FID88B00-2

       5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
20 Hz–20 kHz 20 Hz– 20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
dookolna dookolna kardioidalna kardioidalna dookolna dookolna kardioidalna kardioidalna
6 mV/Pa; -44 dB  6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB
względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa
30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot), 
100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC)
       
       
68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone)
28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone)
144 144 144 144 144 144 144 144
97 97 97 97 97 97 97 97
5-50 V przez system  5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system
bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA; 
Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR)
9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot
wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast 
W zestawie: pudełko  W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko
z mejscem na akcesoria, dwie  z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie
różnej wielkości osłony  różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony
przeciwwietrzne, osłona  przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona
ochronna na kapsułę, spinka  ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka
mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania, 
kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips
nagłowny zakładany   nagłowny zakładany  nagłowny zakładany nagłowny obustronny,  nagłowny zakładany nagłowny obustronny,
na jedno ucho nagłowny obustronny na jedno ucho nagłowny obustronny na jedno ucho, kapsuła 4066 kapsuła 4066 na jedno ucho, kapsuła 4088 kapsuła 4088
2590 zł 2740 zł 2740 zł 2950 zł 2590 zł 2740 zł 2740 zł 2950 zł

Membrana

Kapsuła (średnica w mm)
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

Typ
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Kapsuła (średnica w mm)
Impedancja wyjściowa (Ω)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

DPA d:fine FIOB00-IE1-B DPA d:fine FIOB00-2-IE2-B DPA d:fine FIDB00-IE1-B DPA d:fine FIDB00-2-IE2-B DPA d:fine FIO66F00-2-IE2-B DPA d:fine FID88F00-2-IE2-B DPA d:screet SC4060-BM DPA d:screet SC4061-BM

       
5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4  
20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
dookolna dookolna kardioidalna kardioidalna dookolna kardioidalna dookolna dookolna
6 mV/Pa; -44 dB  6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -34 dB 6 mV/Pa; -44 dB
względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa
30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot), 
100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 
     
       
68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 71 (A-ważone) 68 (A-ważone)
28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 28 (A-ważone) 23 (A-ważone) 26 (A-ważone)
144 144 144 144 144 144 134 144
97 97 97 97 97 97 100 97
5-50 V przez system  5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system 5-50 V przez system
bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA;  bezprzewodowy DPA; 
Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) (XLR)
9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 9,5x5,3x2,9 5,4x12,7 5,4x12,7
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5
MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot MicroDot
wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast  wokal, teatr, broadcast
W zestawie: pudełko  W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: pudełko W zestawie: mocowanie do W zestawie: mocowanie do
z mejscem na akcesoria, dwie  z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie z mejscem na akcesoria, dwie dziurki od guzika, maskownica dziurki od guzika, 
różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony różnej wielkości osłony  maskownica
przeciwwietrzne, osłona  przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona przeciwwietrzne, osłona
ochronna na kapsułę, spinka  ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka ochronna na kapsułę, spinka
mocująca przewód do ubrania,  mocująca przewód do ubrania, mocująca przewód do ubrania, mocująca przewód do ubrania, mocująca przewód do ubrania, mocująca przewód do ubrania,
kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips kolorowy klips  
nagłowny zakładany  nagłowny obustronny,  nagłowny zakładany nagłowny obustronny,  nagłowny obustronny,  nagłowny obustronny,  miniaturowy,  miniaturowy, 
na jedno ucho, jedna słuchawka dwie słuchawki na jedno ucho, jedna słuchawka dwie słuchawki dwie słuchawki, kapsuła 4066 dwie słuchawki, kapsuła 4088 wysoka czułość niska czułość
3110 zł 3550 zł 3290 zł 3550 zł 3550 zł 3730 zł 1730 zł 1730 zł
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Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)

Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)

Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika (dB)

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

DPA d:screet SC4071-BM DPA d:screet 4090 DPA d:screet 4091 DPA d:screet SCO61B53-N DPA d:screet BLM4060 DPA d:dicate 2006A DPA d:dicate 2006C DPA d:dicate 2011A

       

 5,4 5,4 5,4 5,4   19
100 Hz–15 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz
dookolna dookolna dookolna dookolna dookolna dookolna dookolna kardioidalna
6 mV/Pa; -44 dB  20 mV/Pa; -34 dB 6 mV/Pa; -44 dB 6 mV/Pa; -44 dB 20 mV/Pa; -34 dB 40 mV/Pa; -28 dB 40 mV/Pa; -28 dB 10 mV/Pa; -40 dB
względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa względem 1 V/Pa
30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot),  30–40 (MicroDot), 
100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 100 (DAD6001-BC) 200 200 200
     -20/0 -20/0 -20/0
       
68 (A-ważone) 71 (A-ważone) 68 (A-ważone) 68 (A-ważone) 71 (A-ważone) 78 (A-ważone) 78 (A-ważone) 74 (A-ważone)
26 (A-ważone) 23 (A-ważone) 26 (A-ważone) 26 (A-ważone) 23 (A-ważone) 16 (A-ważone) 16 (A-ważone) 20 (A-ważone)
144 134 144 144 134 146 139 153
97 100 97 97 100 114 114 121
5-50 V przez system 
bezprzewodowy DPA;    5-50 V przez system
Phantom +48 (±4 V) (XLR) Phantom +48 (±4 V) Phantom +48 (±4 V) bezprzewodowy DPA Phantom +48 (±4 V) Phantom +48 (±4 V) Phantom +48 (±4 V) Phantom +48 (±4 V)
5,4x17,6 19x122 19x122 5,4x12,7 12x100 19x164 19x58 19x198
9 38 38 13 240 160 60 164
MicroDot XLR-3 XLR-3 MicroDot XLR-3, MicroDot XLR-3 XLR-3 XLR-3
wokal, teatr, broadcast  instrumenty: gitara akustyczna,  perkusja reality show konferencje fortepian, pianino, gitara,  fortepian, pianino, gitara,  bliskie ujęcia gitary
 strunowe, klawiszowe, dęte    instrumenty dęte, chóry instrumenty dęte, chóry akustycznej, fortepianu,  
       dalsze ujęcia (overhead) 
       perkusji, instrumentów 
       dętych; wokal, 
       ujęcia symfoniczne
W zestawie: mocowanie do  W zestawie: klips, piankowa W zestawie: klips, piankowa  W zestawie: kabel 3 m W zestawie: klips, piankowa W zestawie: klips, piankowa W zestawie: klips, piankowa
dziurki od guzika, maskownica osłona przeciwwietrzna osłona przeciwwietrzna   osłona przeciwwietrzna osłona przeciwwietrzna osłona przeciwwietrzna
miniaturowy, niska czułość,  miniaturowy,  miniaturowy,  naszyjnik o długości 530 mm  mikrofon modułowy mikrofon modułowy mikrofon modułowy
podbicie prezencji wysoka czułość niska czułość (jest też wersja 470 mm)  z dwiema membranami z dwiema membranami,  z dwiema membranami
      kompaktowa obudowa 
2170 zł 2590 zł 2590 zł 2740 zł 2870 zł 4140 zł 3470 zł 4140 zł
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marzec–kwiecień 2016 29 audioplay

nadaj ton

Membrana

Kapsuła (średnica w mm)
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

MXL 860 Ribbon MXL R144 sE X1 R sE Voodoo VR1

aluminiowa wstęga 47 mm  aluminiowa wstęga 47 mm 2-mikronowa wstęga 2,5-mikronowa wstęga
o grubości 1,8 mikrona o grubości 1,8 mikrona aluminiowa aluminiowa
   
20 Hz–17 kHz 20 Hz–17 kHz 20 Hz–16 kHz 20 Hz–18 kHz 
ósemkowa ósemkowa ósemkowa ósemkowa
-56 mV/Pa względem 1 V/Pa -56 mV/Pa względem 1 V/Pa -55,3 dB względem 1 V/Pa ±1 dB 1,6 mV/Pa -56 ± 1,5 dB
250 250 200 300
   17 (A-ważone)
130  135 135
   
37x160 47x171  
227 400 500 
  XLR-3 XLR-3
wokal, instrumenty  wokal, gitara elektryczna,  gitary elektryczne, perkusyjne piece gitarowe i instrumenty
smyczkowe, perkusja, gitara  perkusja, instrumenty overheady, instrumenty dęte akustyczne
elektryczna, instrumenty dęte smyczkowe, instrumenty dęte drewniane i blaszane, broadcast, 
  nagrania lektorskie 
W zestawie: elastyczny uchwyt  W zestawie: uchwyt
przeciwwstrząsowy, ściereczka  przeciwwstrząsowy, walizka, 
do czyszczenia ściereczka do czyszczenia  
899 zł 699 zł 890 zł 1950 zł
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Typ
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Kapsuła (średnica w mm)
Impedancja wyjściowa (Ω)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL MM-165 GP iRig Mic Lav RØDE Lavalier DPA d:screet 4080-BM

pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy
40 Hz–18 kHz 30 Hz–16 kHz, -3dB  60 Hz–18 kHz 20 Hz–20 kHz
dookolna dookolna dookolna kardioidalna
-42 dB ±3 dB  -35 ±3 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa) -33,5 dB 1 V/Pa (21 mV przy   20 mV/Pa; -34 dB
(1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)  94 dB SPL)  ± 3 dB przy 1 kHz  względem 1 V/Pa
  2,54 
  3000 30–40 (MicroDot), 
   100 (DAD6001-BC)
  69 71 (A-ważone)
  25 (A-ważone) 23 (A-ważone)
 120 110 134
 120  100
  2-5 V przez przejściówkę MiCon 5-50 V przez system 
   bezprzewodowy DPA; 
   Phantom +48 (±4 V) (XLR)
9,1x14,3 24x7,5 4,5x12 5,4x12,7
45 22 1 7,5
 mini-jack 3,5 mm  MicroDot
do kamer GoPro nagrania wideo, dziennikarskie,  broadcast wokal, teatr, broadcast
(Hero 3/3+/4) podcasty  
W zestawie: osłona  W zestawie: 3 aplikacje W zestawie: pojemnik W zestawie: mocowanie do
przeciwwietrzna, osłona  do nagrywania i edycji dźwięku ochronny, odporny na wodę dziurki od guzika, 
przeciwwietrzna premium, klips  pop filtr, wytrzymały kabel,  maskownica
  zaczep do kabla, narzędzia 
  do regulacji 
   miniaturowy, niska czułość,  
   podbicie prezencji
435 zł 249 zł 930 zł 2170 zł
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Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena

MXL CR77 MXL LSM-3 MXL LSM-5GR MXL LSM-7GN RØDE M1 RØDE Procaster RØDE Reporter

50 Hz–14 kHz 40 Hz–15 kHz 40 Hz–15 kHz 40 Hz–14 kHz 75 Hz–18 kHz 75 Hz–18 kHz 70 Hz–15 kHz
superkardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna dookolna
-52 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -56 dB ± 2 dB 1 mV/Pa (1,6 -56 dB ± 2 dB 1 mV/Pa (1,6 -56 dB  1 mV/Pa (1 mV@94
    mV@94 dB) @ 1 kHz mV@94 dB) @ 1 kHz dB) ± 2 dB @ 1 kHz
400 600 600 600 320 320 150
65x180 49x180 49x180 49x180 51,5x171 53x214 41,5x272,5
635 277 295 277 380 745 256
    XLR-3 XLR-3 XLR-3
wokal, perkusja, instrumenty  wokal, perkusja,  wokal, perkusja,  wokal, perkusja,  wokal, do zastosowań
dęte instrumenty dęte, broadcast instrumenty dęte, broadcast instrumenty dęte, broadcast scenicznych broadcast broadcast
W zestawie: metalowa walizka,  W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: wbudowany W zestawie: uchwyt do statywu, W zestawie: nakładka
ściereczka do czyszczenia    pop filtr adapter 3/8”, pokrowiec;  do umiejszczenia
     wbudowany pop filtr  na mikrofonie loga stacji, 
     i uchwyt elastyczny   pokrowiec
855 zł 219 zł 269 zł 269 zł 399 zł 930 zł 740 zł
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pasmo przenoszenia – zakres częstotliwości przetwarza-
nych przez mikrofon;
czułość – zależność między ciśnieniem akustycznym oddzia-
łującym na membranę mikrofonu a generowanym napięciem 
wyjściowym. Generalnie im większa, tym lepiej, ale do niektó-
rych zastosowań jest specjalnie obniżana (np. do perkusji);
impedancja wyjściowa – impedancja mierzona na wyjściu 
mikrofonu traktowanego jako źródło prądowe. Ponieważ 
zmienia się zależnie od częstotliwości, najczęściej jest po-
dawana dla 1 kHz;
filtr dolnozaporowy – określa częstotliwość, poniżej której 
sygnał jest tłumiony.

Oto wyjaśnienie 
parametrów, 

które znalazły 
się w zestawieniu: 

poziom szumów (dB) – napięcie na wyjściu mikrofonu mie-
rzone w zupełnej ciszy i zazwyczaj wyrażone w decybelach. 
stosunek sygnał–szum (dB) – odstęp sygnału użytecznego 
audio od szumu mierzony jako różnica napięcia na wyjściu 
mikrofonu przy ciśnieniu akustycznym równym 1 Pa (odpo-
wiada 94 dB) i napięcia szumów mikrofonu.
max. SPL dla 0,5% THD (dB) – maksymalna wartość ci-
śnienia, jaką może przenieść mikrofon dla podanej wartości 
zniekształceń;
przełącznik tłumika – zwiększa maksymalną wartość ci-
śnienia, jaką może przenieść mikrofon dla podanej wartości 
zniekształceń

dynamika – przedział między minimalną a maksymalną 
wartością przenoszonego ciśnienia akustycznego;
częstotliwość próbkowania – w mikrofonach podłączonych 
do komputera częstotliwość, z jaką są pobierane próbki 
dźwięku.
złącze – w jaki sposób uzyskany z mikrofonu sygnał elek-
tryczny jest przekazywany dalej. Standardem jest 3-pinowe 
złącze XLR, ale może być też złącze mini-XLR, mini-jack  
3,5 mm czy USB.

POBIERZ Z

Pobierz BEZPŁATNIE aplikację z Google Play lub App Store.
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nadaj ton

Membrana

Kapsuła (średnica w mm)
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Cena 

MXL 860 Ribbon MXL R144 sE X1 R sE Voodoo VR1

aluminiowa wstęga 47 mm  aluminiowa wstęga 47 mm 2-mikronowa wstęga 2,5-mikronowa wstęga
o grubości 1,8 mikrona o grubości 1,8 mikrona aluminiowa aluminiowa
   
20 Hz–17 kHz 20 Hz–17 kHz 20 Hz–16 kHz 20 Hz–18 kHz 
ósemkowa ósemkowa ósemkowa ósemkowa
-56 mV/Pa względem 1 V/Pa -56 mV/Pa względem 1 V/Pa -55,3 dB względem 1 V/Pa ±1 dB 1,6 mV/Pa -56 ± 1,5 dB
250 250 200 300
   17 (A-ważone)
130  135 135
   
37x160 47x171  
227 400 500 
  XLR-3 XLR-3
wokal, instrumenty  wokal, gitara elektryczna,  gitary elektryczne, perkusyjne piece gitarowe i instrumenty
smyczkowe, perkusja, gitara  perkusja, instrumenty overheady, instrumenty dęte akustyczne
elektryczna, instrumenty dęte smyczkowe, instrumenty dęte drewniane i blaszane, broadcast, 
  nagrania lektorskie 
W zestawie: elastyczny uchwyt  W zestawie: uchwyt
przeciwwstrząsowy, ściereczka  przeciwwstrząsowy, walizka, 
do czyszczenia ściereczka do czyszczenia  
899 zł 699 zł 890 zł 1950 zł
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Typ
Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości
Czułość

Kapsuła (średnica w mm)
Impedancja wyjściowa (Ω)

Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)

Max SPL dla 0,5% THD (dB)
Dynamika

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (g)

Złącze
Przeznaczenie

Akcesoria

Uwagi

Cena

MXL MM-165 GP iRig Mic Lav RØDE Lavalier DPA d:screet 4080-BM

pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy pojemnościowy
40 Hz–18 kHz 30 Hz–16 kHz, -3dB  60 Hz–18 kHz 20 Hz–20 kHz
dookolna dookolna dookolna kardioidalna
-42 dB ±3 dB  -35 ±3 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa) -33,5 dB 1 V/Pa (21 mV przy   20 mV/Pa; -34 dB
(1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)  94 dB SPL)  ± 3 dB przy 1 kHz  względem 1 V/Pa
  2,54 
  3000 30–40 (MicroDot), 
   100 (DAD6001-BC)
  69 71 (A-ważone)
  25 (A-ważone) 23 (A-ważone)
 120 110 134
 120  100
  2-5 V przez przejściówkę MiCon 5-50 V przez system 
   bezprzewodowy DPA; 
   Phantom +48 (±4 V) (XLR)
9,1x14,3 24x7,5 4,5x12 5,4x12,7
45 22 1 7,5
 mini-jack 3,5 mm  MicroDot
do kamer GoPro nagrania wideo, dziennikarskie,  broadcast wokal, teatr, broadcast
(Hero 3/3+/4) podcasty  
W zestawie: osłona  W zestawie: 3 aplikacje W zestawie: pojemnik W zestawie: mocowanie do
przeciwwietrzna, osłona  do nagrywania i edycji dźwięku ochronny, odporny na wodę dziurki od guzika, 
przeciwwietrzna premium, klips  pop filtr, wytrzymały kabel,  maskownica
  zaczep do kabla, narzędzia 
  do regulacji 
   miniaturowy, niska czułość,  
   podbicie prezencji
435 zł 249 zł 930 zł 2170 zł
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Pasmo przenoszenia
Charakterystyka kierunkowości

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Wymiary (mm)

Waga (g)
Złącze

Przeznaczenie

Akcesoria

Cena

MXL CR77 MXL LSM-3 MXL LSM-5GR MXL LSM-7GN RØDE M1 RØDE Procaster RØDE Reporter

50 Hz–14 kHz 40 Hz–15 kHz 40 Hz–15 kHz 40 Hz–14 kHz 75 Hz–18 kHz 75 Hz–18 kHz 70 Hz–15 kHz
superkardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna kardioidalna dookolna
-52 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -54 dB względem 1 V/Pa  -56 dB ± 2 dB 1 mV/Pa (1,6 -56 dB ± 2 dB 1 mV/Pa (1,6 -56 dB  1 mV/Pa (1 mV@94
    mV@94 dB) @ 1 kHz mV@94 dB) @ 1 kHz dB) ± 2 dB @ 1 kHz
400 600 600 600 320 320 150
65x180 49x180 49x180 49x180 51,5x171 53x214 41,5x272,5
635 277 295 277 380 745 256
    XLR-3 XLR-3 XLR-3
wokal, perkusja, instrumenty  wokal, perkusja,  wokal, perkusja,  wokal, perkusja,  wokal, do zastosowań
dęte instrumenty dęte, broadcast instrumenty dęte, broadcast instrumenty dęte, broadcast scenicznych broadcast broadcast
W zestawie: metalowa walizka,  W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: uchwyt sztywny W zestawie: wbudowany W zestawie: uchwyt do statywu, W zestawie: nakładka
ściereczka do czyszczenia    pop filtr adapter 3/8”, pokrowiec;  do umiejszczenia
     wbudowany pop filtr  na mikrofonie loga stacji, 
     i uchwyt elastyczny   pokrowiec
855 zł 219 zł 269 zł 269 zł 399 zł 930 zł 740 zł
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pasmo przenoszenia – zakres częstotliwości przetwarza-
nych przez mikrofon;
czułość – zależność między ciśnieniem akustycznym oddzia-
łującym na membranę mikrofonu a generowanym napięciem 
wyjściowym. Generalnie im większa, tym lepiej, ale do niektó-
rych zastosowań jest specjalnie obniżana (np. do perkusji);
impedancja wyjściowa – impedancja mierzona na wyjściu 
mikrofonu traktowanego jako źródło prądowe. Ponieważ 
zmienia się zależnie od częstotliwości, najczęściej jest po-
dawana dla 1 kHz;
filtr dolnozaporowy – określa częstotliwość, poniżej której 
sygnał jest tłumiony.

Oto wyjaśnienie 
parametrów, 

które znalazły 
się w zestawieniu: 

poziom szumów (dB) – napięcie na wyjściu mikrofonu mie-
rzone w zupełnej ciszy i zazwyczaj wyrażone w decybelach. 
stosunek sygnał–szum (dB) – odstęp sygnału użytecznego 
audio od szumu mierzony jako różnica napięcia na wyjściu 
mikrofonu przy ciśnieniu akustycznym równym 1 Pa (odpo-
wiada 94 dB) i napięcia szumów mikrofonu.
max. SPL dla 0,5% THD (dB) – maksymalna wartość ci-
śnienia, jaką może przenieść mikrofon dla podanej wartości 
zniekształceń;
przełącznik tłumika – zwiększa maksymalną wartość ci-
śnienia, jaką może przenieść mikrofon dla podanej wartości 
zniekształceń

dynamika – przedział między minimalną a maksymalną 
wartością przenoszonego ciśnienia akustycznego;
częstotliwość próbkowania – w mikrofonach podłączonych 
do komputera częstotliwość, z jaką są pobierane próbki 
dźwięku.
złącze – w jaki sposób uzyskany z mikrofonu sygnał elek-
tryczny jest przekazywany dalej. Standardem jest 3-pinowe 
złącze XLR, ale może być też złącze mini-XLR, mini-jack  
3,5 mm czy USB.

POBIERZ Z

Pobierz BEZPŁATNIE aplikację z Google Play lub App Store.
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(Z)ręczne wspomaganie

Gąbki i futra

Wiadomo, że wiatr 
jest zabójczy dla jakości 
nagrań wykonywanych 
kierunkowymi mikrofonami 
pojemnościowymi. 
Dlatego gąbki i futra 
nakładane na grill urządzenia 
pełnią funkcję osłon 
przeciwwietrznych. Przy czym 
futra, dzięki włoskom 
rozpraszającym podmuchy, 
są bardziej skuteczne. 
Warto też je czasem 
przeczesać.

RØDE 
DeadMouse-Pin  
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna 
do mikrofonu PinMic, 
średnica otworu 11 mm 
Cena: 119 zł/1 szt.

RØDE WS2  
Osłona przeciwwietrzna do 
mikrofonów: NT1A, NT2A, 
NT1000, NT2000, NTK, K2 
oraz Broadcaster, średnica 
otworu 44 m 
Cena: 79 zł/1 szt.

RØDE WS3 
Osłona przeciwwietrzna 
do mikrofonu NT3, śred-
nica otworu 35 mm  
Cena: 70 zł/1 szt.

RØDE WS4 
Osłona przeciwwietrzna do 
mikrofonu NT4, średnica 
otworu 20 mm 
Cena: 79 zł/1 szt.

RØDE WS5 
Osłona przeciwwietrzna do 
mikrofonów NT5, NT55, NT6, 
średnica otworu 20 mm 
Cena: 70 zł/1 szt.

RØDE WSVM 
Osłona przeciwwietrzna do mikrofonów VideoMic, 
NTG1 oraz NTG2, średnica otworu 30 mm  
Cena: 70 zł/1 szt.

RØDE WS-HS1 
Osłona przeciwwietrzna do 
mikrofonów HS1-B lub HS1-P, 
średnica otworu 3 mm 
Cena: 79 zł/1 szt.

RØDE WS-LAV 
Osłona przeciwwietrzna do mikrofonu 
Lavalier, średnica otworu 5 mm  
Cena: 79 zł/1 szt.

RØDE DeadCat 
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna do 
mikrofonów VideoMic, 
NTG1, NTG2, średnica 
otworu 40 mm  
Cena: 175 zł/1 szt.

RØDE DeadCat VMP 
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna do 
mikrofonu VideoMic 
Pro, średnica 
otworu 42 mm 
Cena: 165 zł/1 szt.

RØDE DeadCat 
VMPR  
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna do 
mikrofonu VideoMic 
Pro Rycote 
Cena: 165 zł/1 szt.

RØDE DeadKitten  
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna 
do mikrofonu Stereo 
VideoMic, średnica 
otworu 80 mm 
Cena: 133 zł/1 szt.

RØDE DeadCat GO  
Futerkowa osłona przeciwwietrzna 
do mikrofonu VideoMic GO, 
średnica otworu 20 mm 
Cena: 110 zł/1 szt.

DPA d:screet DUA0571 
Futerkowa osłona przeciwwietrzna 
do mikrofonu DPA 4071  
Cena: 170 zł/1 szt.

RØDE DeadWombat  
Futerkowa osłona montowana 
na mikrofon wewnątrz osłony BLIMP 
w przypadku mocnego wiatru 
Cena: 219 zł/1 szt.

RØDE Minifur-HS1  
Futerkowa osłona przeciwwietrzna do 
mikrofonów HS1-B i HS-1 P, 
średnica otworu 3 mm 
Cena: 175 zł/1 szt.

RØDE Minifur-Lav  
Futerkowa osłona przeciwwietrzna 
do mikrofonu Lavalier, 
średnica otworu 5 mm 
Cena: 79 zł/1 szt.

RØDE WS6  
Ekskluzywna osłona przeciwwietrzna, 
gąbka z futrem, do mikrofonów NTG1, 
NTG2, NTG4, NTG4+, 
średnica otworu 20 mm 
Cena: 230 zł/1 szt.

RØDE WS7  
Ekskluzywna osłona przeciwwietrzna, 
gąbka z futrem, do mikrofonu NTG3, 
średnica otworu 18 mm 
Cena: 230 zł/1 szt.

RØDE WS9 
Ekskluzywna 
osłona przeciwwietrzna, 
gąbka z futrem, do mikrofonu 
VideoMicro, średnica 
otworu 24 m 
Cena: 99 zł/1 szt.

RØDE WS8  
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna do mikrofonów 
NT5, NT55, NT6, średnica otworu 20 mm 
Cena: 120 zł/1 szt.
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Uchwyty elastyczne

Nazywane inaczej 
shock mount bądź koszykami 
izolują mikrofon od wstrząsów 
i drgań przenoszonych na niego 
z otoczenia, na przykład 
ze statywu lub ze stołu. 
Gdy mikrofon nie jest 
umieszczony w takim 
koszyku, można usłyszeć 
charakterystyczne stuki 
w niższych częstotliwościach.

MXL 56
Uchwyt elastyczny do mikrofonów 
MCA SP-2, MXL 2003 lub innych 
o średnicy od 41,3 mm 
do 47,6 mm
Cena: 130 zł/1 szt.
 

MXL 57
Uchwyt elastyczny do mikrofonów 
MXL V67 lub innych o średnicy 
od 47,6 mm
Cena: 130 zł/1 szt.

MXL 90
 Uchwyt elastyczny do mikrofonów 
MXL 770, MXL 990 lub innych 
o średnicy od 60,3 mm
Cena: 130 zł/1 szt.

MXL 41-603
 Uchwyt elastyczny do mikrofonów 
typu „paluszek” (MXL 603S, 
MXL 993, itp.) 
Cena: 130 zł/1 szt.

RØDE PSM1
Uchwyt elastyczny do mikrofonu 
Podcaster, Procaster
Cena: 199 zł/1 szt.

RØDE SM2 
Uchwyt elastyczny do 
mikrofonów NT2-A, NT1000, 
NT2000, NTK, K2
oraz Classic II 
Cena: 255 zł/1 szt.

RØDE SM3
Uniwersalny uchwyt elastyczny 
do mikrofonów typu shotgun 
(NT3, NT4, NT5, NT55, NTG1/ 
2/ 3/ 4/ 4+), mocowanie 
do kamery 
Cena: 220 zł/1 szt.

RØDE SM4
Uniwersalny uchwyt 
elastyczny do mikrofonów 
typu shotgun (NTG1/ 2/ 3/
4/ 4+, NT3, NT4, NT5 oraz
NT55), mocowanie do tyczek 
teleskopowych i statywów 
mikrofonowych 
Cena: 220 zł/1 szt.

RØDE SM5
Regulowany uchwyt elastyczny 
do mikrofonów typu shotgun 
(NTG1/ 2/ 3/ 4/ 4+, NT3, NT4, 
NT5 oraz NT55), specjalne 
mocowanie do profesjonalnych 
kamer Panasonic i Sony 
Cena: 220 zł/1 szt.

RØDE SM6
Uniwersalny uchwyt 
elastyczny z pop filtrem 
do mikrofonów Podcaster, 
Procaster, K2, NTK, NT1-A, 
NT2-A, NT1000, NT2000 
Cena: 280 zł/1 szt.

RØDE SM8
Uchwyt elastyczny 
do mikrofonu 
NTG-8 
Cena: 220 zł/1 szt.

RØDE SMR
Uchwyt elastyczny Rycote 
z metalowym pop filtrem 
do mikrofonów K2, NT1, NT1-A, 
NT2-A, NT1000, NT2000, NTK 
Cena: 325 zł/1 szt.

Krokodylki, uchwyty krawatowe

Ułatwiają montaż mikrofonów miniaturowych typu lavalier na ubraniu. 
Przyczepia się je do koszul, marynarek, apaszek itd. Często eliminują również 
wstrząsy, tak jak w przypadku uchwytów elastycznych.

RØDE VIOLIN CLIP
Klips do przypinania kabla łączonego 
z MiConem (HS-1B, HS-1P, lavalier) 
Cena: 59 zł/1 szt.

DPA SCM0001
Zaczep do mikrofonów 
heavy duty 
Cena: 110 zł/1 szt.

DPA SCM0017-B
Klips do montażu mikrofonów 
miniaturowych
Cena: 70 zł/1 szt.

RØDE CLIP1
Klips do przypinania kabla łączonego 
z MiConem  (HS-1B, HS-1P, lavalier) 
Cena: 89 zł/1 szt.

RØDE LAV-CLIP
Klips do przypinania 
mikrofonów lavalier  
Cena: 115 zł/1 szt.

RØDE VAMPIRE CLIP
Alternatywny klips do przypinania 
mikrofonów lavalier 
Cena: 59 zł/1 szt.

RØDE WS8  
Futerkowa osłona 
przeciwwietrzna do mikrofonów 
NT5, NT55, NT6, średnica otworu 20 mm 
Cena: 120 zł/1 szt.
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Zeppeliny

Osłaniają mikrofon przed deszczem, wiatrem i wstrząsami 
pochodzącymi z tyczek mikrofonowych. Najczęściej używa się ich 
wraz z mikrofonami typu shotgun – superkierunkowymi, które są 
bardzo narażone na wstrząsy i wiatr. Nazwa wzięła się od ich kształtu 
i wyglądu, który przypomina sterowce, potocznie zwane zeppelinami 
od nazwiska ich konstruktora Ferdinanda von Zeppelina. 

Tyczki

Niezbędne na każdym 
planie filmowym i podczas 
wywiadów. Zwłaszcza 
kiedy nagrywany dźwięk 
musi być odseparowany 
od innych, nagranie odbywa 
się w ruchu, a mikrofon nie 
może znaleźć się w kadrze 
nagrywanej sceny. Dobra 
tyczka to taka, która jest 
bardzo lekka, szybko się 
składa i rozkłada, nie zacina 
się i nie poluzowuje 
podczas pracy.RØDE BLIMP

Profesjonalna osłona typu Rycote na mikrofony kierunkowe 
o maksymalnej długości 425 mm (NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+), 
eliminuje zakłócenia wywołane przez podmuchy wiatru
Cena: 1170 zł/1 szt.

RØDE Mini Boompole 
Aluminiowa teleskopowa tyczka

do mikrofonów NTG1/ 2/ 3/ 4/ 4+, NT5, NT55, M3,
regulowana długość od 0,85 m do 2,1 m, waga 580 g

Cena: 459 zł/1 szt.

RØDE 
Boompole 
Aluminiowa 
teleskopowa tyczka 
do mikrofonów NTG1/ 
2/ 3/ 4/ 4+, NT4, NT5, 
NT55, M3, regulowana 
długość od 0,84 m do 
3,3 m, waga 940 g 
Cena: 555 zł/1 szt.

RØDE Boompole Pro 
Teleskopowa tyczka z włókna węglowego (NTG1/ 2/ 3/ 4/ 
4+, NT3, NT4, NT5, NT55), regulowana długość 
od 0,81 m do 3 m, waga 535 g 
Cena: 1299 zł/1 szt.

RØDE Micro Boompole 
Podręczna aluminiowa tyczka do mikrofonów 

NTG1/ 2/ 3/ 4/ 4+, NT4, NT5, NT55, M3, regulowa-
na długość od 0,84 m do 2,06 m, waga 396 g 

Cena: 210 zł/1 szt.
RØDE Micro Boompole Pro 
Teleskopowa tyczka z włókna węglowego do mikrofonów VideoMic 
oraz Stereo VideoMic, Pivot Adaptor, NT6, regulowana długość do 
2,2 m, możliwość połączenia z Boompole Pro, waga 125 g
Cena: 459 zł/1 szt.

Pop filtry

To ekrany przeciwpodmuchowe przydatne przy nagrywaniu głosu 
z bardzo bliskiej odległości od mikrofonu. Dzięki nim wszystkie zgłoski 
wybuchowe typu B, P, D brzmią naturalnie i nie zatykają membrany 
mikrofonu. Pop filtry są najczęściej wykonane z siateczki metalowej 
lub materiału typu pończocha.

MXL 005-B
Metalowy pop 
przeznaczony 
do mikrofonów o średnicy 
47,25 mm (pasuje również 
do mikrofonów MXL V67G, 
V67i Tube, 2001, 2003, 
2006, V67Q, V63M, 3000, 
909 i 990)
Cena: 330 zł/1 szt.

sE Electronics 
Dual Pop filter 
Dwa pop filtry w jednym 
(metalowy i materiałowy) 
umożliwiające uzyskanie 
3 różnych typów 
tłumienia głosek 
wybuchowych
Cena: 235 zł/1 szt. 

MXL PF-001 
Uniwersalny pop filtr  
z gęsią szyjką
Cena: 130 zł/1 szt.

MXL PF-002 
Metalowy pop filtr 
z gęsią szyjką
Cena: 170 zł/1 szt.

MXL PF-003 
Uniwersalny metalowy pop 
filtr z gęsią szyjką
Cena: 240 zł/1 szt.

MXL PF-004-C 
Metalowy pop filtr 
przeznaczony 
do mikrofonów o średnicy 
57,25 mm (pasuje również 
do mikrofonów MXL 960, 
4000, 992, 990 USB)
Cena: 299 zł/1 szt.

DPA UA0836
Belka do nagrań stereo z uchwytami 

mikrofonowymi UA0961
Cena: 2950 zł/1 szt.

Poprzeczki stereo

Dzięki nim z dużą precyzją można ustawić 
parę mikrofonów w systemie stereo, określając 
bazę stereo. 

DPA SB0400 
Belka stereo do mikrofonów modularnych
Cena: 1040 zł/1 szt.



32

>>

Zeppeliny

Osłaniają mikrofon przed deszczem, wiatrem i wstrząsami 
pochodzącymi z tyczek mikrofonowych. Najczęściej używa się ich 
wraz z mikrofonami typu shotgun – superkierunkowymi, które są 
bardzo narażone na wstrząsy i wiatr. Nazwa wzięła się od ich kształtu 
i wyglądu, który przypomina sterowce, potocznie zwane zeppelinami 
od nazwiska ich konstruktora Ferdinanda von Zeppelina. 

Tyczki

Niezbędne na każdym 
planie filmowym i podczas 
wywiadów. Zwłaszcza 
kiedy nagrywany dźwięk 
musi być odseparowany 
od innych, nagranie odbywa 
się w ruchu, a mikrofon nie 
może znaleźć się w kadrze 
nagrywanej sceny. Dobra 
tyczka to taka, która jest 
bardzo lekka, szybko się 
składa i rozkłada, nie zacina 
się i nie poluzowuje 
podczas pracy.RØDE BLIMP

Profesjonalna osłona typu Rycote na mikrofony kierunkowe 
o maksymalnej długości 425 mm (NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+), 
eliminuje zakłócenia wywołane przez podmuchy wiatru
Cena: 1170 zł/1 szt.

RØDE Mini Boompole 
Aluminiowa teleskopowa tyczka

do mikrofonów NTG1/ 2/ 3/ 4/ 4+, NT5, NT55, M3,
regulowana długość od 0,85 m do 2,1 m, waga 580 g

Cena: 459 zł/1 szt.

RØDE 
Boompole 
Aluminiowa 
teleskopowa tyczka 
do mikrofonów NTG1/ 
2/ 3/ 4/ 4+, NT4, NT5, 
NT55, M3, regulowana 
długość od 0,84 m do 
3,3 m, waga 940 g 
Cena: 555 zł/1 szt.

RØDE Boompole Pro 
Teleskopowa tyczka z włókna węglowego (NTG1/ 2/ 3/ 4/ 
4+, NT3, NT4, NT5, NT55), regulowana długość 
od 0,81 m do 3 m, waga 535 g 
Cena: 1299 zł/1 szt.

RØDE Micro Boompole 
Podręczna aluminiowa tyczka do mikrofonów 

NTG1/ 2/ 3/ 4/ 4+, NT4, NT5, NT55, M3, regulowa-
na długość od 0,84 m do 2,06 m, waga 396 g 

Cena: 210 zł/1 szt.
RØDE Micro Boompole Pro 
Teleskopowa tyczka z włókna węglowego do mikrofonów VideoMic 
oraz Stereo VideoMic, Pivot Adaptor, NT6, regulowana długość do 
2,2 m, możliwość połączenia z Boompole Pro, waga 125 g
Cena: 459 zł/1 szt.

Pop filtry

To ekrany przeciwpodmuchowe przydatne przy nagrywaniu głosu 
z bardzo bliskiej odległości od mikrofonu. Dzięki nim wszystkie zgłoski 
wybuchowe typu B, P, D brzmią naturalnie i nie zatykają membrany 
mikrofonu. Pop filtry są najczęściej wykonane z siateczki metalowej 
lub materiału typu pończocha.

MXL 005-B
Metalowy pop 
przeznaczony 
do mikrofonów o średnicy 
47,25 mm (pasuje również 
do mikrofonów MXL V67G, 
V67i Tube, 2001, 2003, 
2006, V67Q, V63M, 3000, 
909 i 990)
Cena: 330 zł/1 szt.

sE Electronics 
Dual Pop filter 
Dwa pop filtry w jednym 
(metalowy i materiałowy) 
umożliwiające uzyskanie 
3 różnych typów 
tłumienia głosek 
wybuchowych
Cena: 235 zł/1 szt. 

MXL PF-001 
Uniwersalny pop filtr  
z gęsią szyjką
Cena: 130 zł/1 szt.

MXL PF-002 
Metalowy pop filtr 
z gęsią szyjką
Cena: 170 zł/1 szt.

MXL PF-003 
Uniwersalny metalowy pop 
filtr z gęsią szyjką
Cena: 240 zł/1 szt.

MXL PF-004-C 
Metalowy pop filtr 
przeznaczony 
do mikrofonów o średnicy 
57,25 mm (pasuje również 
do mikrofonów MXL 960, 
4000, 992, 990 USB)
Cena: 299 zł/1 szt.

DPA UA0836
Belka do nagrań stereo z uchwytami 

mikrofonowymi UA0961
Cena: 2950 zł/1 szt.

Poprzeczki stereo

Dzięki nim z dużą precyzją można ustawić 
parę mikrofonów w systemie stereo, określając 
bazę stereo. 

DPA SB0400 
Belka stereo do mikrofonów modularnych
Cena: 1040 zł/1 szt.
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Mocowania i maskowania

Ułatwiają ukrycie mikrofonu pod ubraniem 
aktora czy wokalisty. Dzięki nim mikrofon 
nie ociera się o materiał ubrania.

Kabiny wokalowe

Absorbery akustyczne, które odizolowują mikrofon od charakterystyki pomieszczenia, 
gdzie jest wykonywane nagranie, zwłaszcza likwidują pogłos.

sE Electronics Reflexion Filter X
Kieszonkowa kabina wokalowa montowana do 
statywu mikrofonowego, wersja dla studiów 
projektowych, obudowa z tworzywa sztucznego
Cena: 399 zł/1 szt.

sE Electronics Reflexion Filter Pro
Kieszonkowa kabina wokalowa montowana 
do statywu mikrofonowego, wersja profesjonalna
Cena: 777 zł/1 szt.

sE Electronics Reflexion Filter Space
Kieszonkowa kabina wokalowa montowana do statywu 
mikrofonowego, opatentowana technologia Multi-Layer Air-Gap 
(10 warstw różnych materiałów)
Cena: 1599 zł/1 szt.

Uchwyty instrumentalne

Dzięki nim w łatwy sposób uniwersalny mikrofon instrumentalny można przymocować 
do wybranego instrumentu.

DPA d:vote BC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu na kontrabasie
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote CC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu na wiolonczeli
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote DC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu na perkusji
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote GC4099
Uchwyt do montażu 
mikrofonu na gitarze
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote PC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu na fortepianie
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote STC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu na 
saksofonie lub trąbce
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote UC4099
Uchwyt do montażu mikrofonu 
na instrumentach o smukłych kształtach
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:vote VC4099
Uchwyt do montażu 
mikrofonu na skrzypcach
Cena: 170 zł/1 szt.

DPA d:screet DMM0012
Uchwyt maskujący do mikrofonów DPA 4060/4061
Cena: 80 zł/1 szt.

DPA d:screet ADH0002
Taśma dwustronna do montażu 
uchwytu maskującego
Cena: 110 zł/25 szt. 

RØDE InvisiLav
Osłona maskująca do mikrofonów typu 
lavalier (Lavalier, smartLav), miękka konstrukcja 
pochłaniająca hałas i wibracje, płaski profil 
umożliwia dyskretne ukrycie
Cena: 89 zł/3 szt., 219 zł/10 szt.
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Wyrazić się w internecie
To USB or not to USB – tak postawione pytanie obecnie nie ma racji bytu.  
Coraz więcej producentów znanych z dostarczania profesjonalnych rozwiązań 
estradowych i studyjnych puszcza porozumiewawczo oczko osobom  
zajmującym się szeroko pojętą internetową formą publikacji dźwiękowej

Szybko okazało się, że jakość dźwięku mikrofonów wbudowanych w słu-
chawki lub kamerki internetowe, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do 
życzenia. Zakup w markecie przeznaczonego do współpracy z komunikato-
rami internetowymi mikrofonu USB w najlepszym przypadku pozwoli nam 
zrozumieć osobę znajdującą się po drugiej stronie łącza. Jeśli jednak wpro-
wadzimy webinaria, vlogi, nagrywamy filmy na YouTube’a, tworzymy pod-
casty czy zawiadujemy radiem internetowym i poważnie traktujemy swoją 
działalność, powinniśmy bliżej przyjrzeć się ofercie producentów, którzy wy-
rośli z profesjonalnego rynku audio.

Jednym z nich jest z Marshall Electronics. Firma, znana na świecie z do-
starczania kompleksowych rozwiązań do broadcastu, śmiało poczyna sobie 
na rynku pierwotnie zarezerwowanym dla firm komputerowych. Najwyższej 
jakości przetworniki i przedwzmacniacze, wielkomembranowe konstrukcje  
i układy o niskim poziomie szumów to tylko część zalet jej urządzeń. Z punk-
tu widzenia klienta nie mniej ważna pozostaje bardzo dobra relacja jakości 
do ceny. 

Podcasty, vlogi i wykłady
Twórcy podcastów, radia internetowego i tłumaczeń powinni zacząć od bliź-
niaczych pod względem technologii mikrofonów różniących się kolorystyką, 
czyli MXL Studio 1 USB oraz Pro-1 BD. Sprawdzają się one również w pracy 
z popularnymi aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie wideokonferencji 
(ooVoo, Skype, iChat i AIM). Oba to pojemnościowe konstrukcje z kardio-
idalną charakterystyką kierunkową, działające w standardzie Plug&Play. Są 
kompatybilne z komputerami PC i Mac i nie wymagają instalacji żadnych 
sterowników. Za przetwarzanie sygnałów analogowych na postać cyfrową 
odpowiada 16-bitowy przetwornik Delta-Sigma, pracujący z częstotliwością 
próbkowania 44,1 lub 48 kHz. Kapsuła mikrofonów chroniona jest przez wy-
trzymały grill, za którym umieszczono czerwoną diodę LED. Informuje ona 
o aktywności mikrofonu i jego prawidłowym ustawieniu względem źródła 
dźwięku. Oba modele na tle konkurencji wyróżnia obecność wbudowanego 
gniazda słuchawkowego mini-jack, zapewniającego zerową latencję pod-
czas odsłuchu (np. głosu lektorskiego), oraz fabrycznie zapakowany statyw 
biurkowy. W tym przedziale cenowym trudno znaleźć mikrofon zapewniają-
cy większą użyteczność. 
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Kolejna propozycja to seria MXL Tempo. Występu-
jącego w trzech wariantach kolorystycznych mikrofo-
nu nie sposób pomylić z żadnym innym. To jednak nie 
wzornictwo czyni go jedną z najgorętszych tego typu 
ofert na rynku, a możliwość nagrywania wokali i rozma-
itych efektów dźwiękowych wprost na iPada! Solidna, 
ale lekka konstrukcja sprzyja wykorzystaniu mikrofonu  
w trakcie podróży. Nerkowa (kardioidalna) charaktery-
styka pozwala zmniejszyć przesłuchy z innych źródeł 
dźwięku i obniżyć ryzyko sprzężeń akustycznych. Całość 
uzupełnia wysokiej jakości gniazdo słuchawkowe, moż-
liwość zasilania ze złącza USB oraz standardowy zestaw 
akcesoriów poszerzony o sztywny uchwyt. 

Jeśli potrzeba jakości nie tylko dobrej, ale wręcz stu-
dyjnej, warto zainteresować się MXL 24 Studio USB. 
Dzięki niemu zamieniamy dowolny komputer PC czy Mac 
w nowoczesne studio produkcyjne. Generowane brzmienie 
wytrzymuje porównanie ze studyjnymi mikrofonami klasy 
hi-end niezależnie od tego, czy nagrywamy partie wokalne, 
instrumentalne czy lektorskie. MXL 24 Studio USB jest mi-
krofonem pojemnościowym o kardioidalnej charakterysty-
ce, który wyposażono w pozłacaną membranę 22 mm, filtr 
górnoprzepustowy oraz dwustopniową regulację wzmoc-
nienia. Wyróżnia się 24-bitowym audiofilskim prze-
twornikiem, częstotliwością próbkowania 44,1/48 kHz  
i niskoszumowym przedwzmacniaczem. Kupując go, 
otrzymujemy dedykowany program Studio Control 
Graphic User Interface, który ułatwia zarządzanie najważ-
niejszymi parametrami sygnału i stanowi wygodne narzę-
dzie do eksperymentowania z brzmieniem (por. ramka). 
Zresztą bogate jest nie tylko brzmienie. W ekskluzywnym 
futerale oprócz samego mikrofonu znajdziemy uchwyt 
sztywny, solidny statyw biurko-
wy, kabel USB oraz osłonę 
przeciwwietrzną. 

MXL Studio 1 USB                                         MXL Pro-1 BD                                                  MXL Tempo                                         MXL 24 Studio USB
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Pakiet konferencyjny
Inną ciekawą grupę produktów stanowią mikrofony do 
konferencji internetowych, szkoleń i prezentacji on-li-
ne. Pierwszą propozycją do tych zastosowań jest MXL 
AC-400 USB – wysokiej klasy mikrofon na ruchomej 
nóżce, który zapewnia świetną jakość brzmienia nawet 
w najbardziej wymagających warunkach. AC-400 mo-
że działać jako mikrofon samodzielny, ale możemy go 
także połączyć z trzema dodatkowymi mikrofonami  
AC-40EXT. W ten sposób każdy uczestnik telekonfe-
rencji może mieć własny mikrofon, z oddzielnym przyci-
skiem wyciszenia umożliwiającym wymianę prywatnych 
uwag. Dzięki solidnej metalowej obudowie, elastycznej 
nóżce o długości 38 cm i przyciskowi Mute MXL AC-400 
stanowi naturalny element wyposażenia wszystkich biur  
i sal konferencyjnych. 

Czas na mikrofon USB, od którego wszystko się za-
częło, czyli AC-404 USB. Zbudowany z wykorzystaniem 
najnowszych technologii był pierwszym rozwiązaniem 
stricte profesjonalnym przeznaczonym na rynek konsu-
mencki. Automatyczna kontrola wzmocnienia, wbudo-
wane obwody elektroniczne oraz gniazdo monitorujące 
(słuchawki/głośnik) sprzyjają zamienianiu dowolnej prze-
strzeni w salę konferencyjną. AC-404 znalazł swoje rozwi-
nięcie w modelu AC-424 USB. Podobnie jak protoplasta, 
nowy model ma trzyczęściową kapsułę o półsferycznej 
charakterystyce kierunkowej. Pomiary potwierdziły sku-
teczność działania mikrofonu w zasięgu ponad 7,5 m, co 
jest nie bez znaczenia w przypadku spotkań organizowa-
nych w dużych salach. Dodatkowo mikrofon ma podświe-
tlany przycisk wyciszenia Mute do prywatnych rozmów,  
a umieszczone z tyłu gniazdo słuchawkowe umożliwia 
prowadzenie rozmów „w zaciszu” biur typu open space. 
Ze swoją w całości metalową i płaską obudową AC-424 
jest bez wątpienia atrakcyjnym i funkcjonalnym wyposa-
żeniem stanowiska pracy, jak również każdej sali szkole-
niowej i konferencyjnej.

Mikrofony USB eliminują konieczność stosowania 
mikserów, preampów czy drogiego sprzętu studyjnego. 
Proste w obsłudze nie wymagają od użytkowników roz-
ległej wiedzy technicznej. Niewielkim nakładem finan-
sowym szybko podniesiemy jakość dotychczasowych na-
grań, zapewniając naszym produkcjom multimedialnym 

czyste i dynamiczne brzmienie. Pozostańmy 
jednak czujni. Bardzo często mikrofon 
USB stanowi pierwszy krok w stronę 
profesjonalnych nagrań wokalno-in-
strumentalnych...

Patryk Korzonkowski

Dla bezkompromisowych zwolenników znakomitego brzmienia po-
wstał MXL 009 USB. Zastosowano w nim wielkomembranową kapsułę 
ciśnieniowo-gradientową 32 mm z pozłacaną membraną. Nową jako-
ścią w przypadku tej konstrukcji są 24-bitowe przetworniki pracujące  
z częstotliwością próbkowania niespotykaną do tej pory w mikrofonach 
USB – 96 kHz. Na matowoszarym korpusie znajdziemy trzy analogowe 
pokrętła Gain, Mix i Headphones Level ułatwiające uzyskanie optymal-
nego brzmienia oraz wyjście słuchawkowe do monitorowania wejścia  
i podkładu z komputera. Możliwości wykorzystania mikrofonu wydają się 
nieograniczone. Doskonale sprawdza się podczas komputerowych nagrań 
wokalno-instrumentalnych, jest idealny dla twórców podcastów, a także 
dla vlogerów i youtuberów. Okazuje się również niezastąpiony w trakcie 
dogrywania dialogów i komentarzy do prezentacji, jak i innych projektów 
multimedialnych. Funkcjonalnie znakomity, solidny i masywny (ale bez 
przesady), daje równie precyzyjne, pełne i dopieszczone brzmienie. 

Jedna z części Studio Control Graphic User Interface służy do obsługi Levelera, który swoim 

działaniem przypomina kompresor, w prosty sposób pomaga ograniczyć ekstrema 

zakresu dynamiki sygnału audio oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 

zniekształceń. Wszelkie niepożądane efekty zminimalizujemy, ustalając odpowiednio 

parametry ataku, opadania i progu.  Bramka szumów (Noise Gate) doskonale sprawdza się 

podczas eliminowania niechcianych hałasów znajdujących się poniżej poziomu sygnału 

użyteczności. Można ją zastosować do skracania wybrzmiewania instrumentów 

perkusyjnych oraz tworzenia efektów specjalnych. Znajdziemy tu potencjometr 

odpowiedzialny za próg zadziałania (od -82 dB do -34 dB) oraz cztery możliwe czasy 

ataku (50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms). W sekcji Input znajdziemy funkcję wyciszenia 

mikrofonu Mute, regulator Gain, możliwość odwrócenia fazy oraz przełącznik filtra 

górnoprzepustowego z czterema dostępnymi częstotliwościami odcięcia filtracji: Off, 

120 Hz, 235 Hz, 465 Hz. Z kolei sekcja Output spełnia rolę wirtualnego miksera dla 

gniazda słuchawkowego umieszczonego z boku 

mikrofonu. Manipulatory zlokalizowane w tym 

miejscu pozwalają nam dowolnie kształtować 

sygnał podczas odsłuchu. Nie mogło oczywiście 

zabraknąć sekcji Recall Settings, która pozwala 

na zapisywanie, kasowanie oraz 

przywoływanie osobistych ustawień. 

   Studio Control Graphic User Interface

MXL 009 USB                    MXL AC-400 USB                                                MXL AC-404 USB                                                                MXL AC-424 USB
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Wyjście z dźwiękiem
Mikrofony wbudowane komórkę, tablet czy 
kamerę mogą nas zadowolić, o ile mamy 
wymagania, by coś było słychać.  
By zapewnić sobie dobrą jakość nagrania, 
trzeba czegoś więcej

Na pewno podczas czytania specyfikacji urządzeń mobilnych rzuciło nam 
się w oczy słowo „pojemnościowy” (condenser). Rzeczywiście są w nich 
montowane mikrofony pojemnościowe, ale z reguły… elektretowe. Dzięki 
bardzo taniej produkcji i prostemu zasilaniu (bez Phantoma) powszech-
ność ich stosowania jest ogromna. Dlatego spotkamy je w większości urzą-
dzeń codziennego użytku: laptopach, domofonach, smartfonach, table-
tach, kamerach wideo, aparatach. Jakość i trwałość takich mikrofonów są 
jednak co najwyżej przeciętne. Niekiedy urządzenia potrafią poradzić sobie 
z dużym natężeniem dźwięku, ale często dźwięk przesterowuje się już przy 
podniesionym głosie, nie wspominając o wiejącym wietrze.

I tutaj z pomocą przychodzą mikrofony pojemnościowe przeznaczone 
do pracy z urządzeniami mobilnymi. Dają znacznie lepszą jakość nagranego 
dźwięku, a niekiedy pozwalają również ingerować w ustawienia audio bez-
pośrednio w mikrofonie i mają w zestawie dodatkowe akcesoria, jak osłony 
przeciwwietrzne.

typu jack 3,5 mm, umieszczone w tylnej części, umoż-
liwia odsłuch dźwięku w trakcie nagrywania (zależnie 
od używanej aplikacji), a także odtwarzanie filmów 
bez konieczności demontażu mikrofonu. VideoMic 
Me dostarczany jest razem z luksusową, futrzaną 
osłoną przeciwwietrzną. Dlatego można nagrywać 
swoje ujęcia w plenerze nawet przy niekorzystnej po-
godzie.

Właścicielom urządzeń iOS, któ-
rzy poszukują doznań stereo, moż-
na polecić mikrofon RØDE iXY. 
Jest on dostępny w dwóch 
wersjach: 30-pin i Lightning. 
Pierwsza z nich powoli wy-
chodzi z użytku, ponieważ 
była przeznaczona do star-
szych urządzeń iOS, wyposażo-
nych w złącze 30-pin. RØDE iXY   
w wersji Lightning to profesjonalny 
mikrofon pojemnościowy przystosowany do współpracy 
z iPhone’em 5/5c/5s/6/6+/6s. Zastosowanie dwóch 
półcalowych kapsuł o kardioidalnej charakterysty-
ce kierunkowej, nachylonych do siebie pod kątem 90 
stopni, pozwala nagrywać dźwięk stereo. Zakres pa-
sma w przypadku obu kapsuł wynosi 20 Hz–20 kHz. 
Mikrofon wyposażono w wysokiej jakości przetwor-
nik analogowo-cyfrowy, dzięki czemu nagrania są 
bogate w szczegóły. W zestawie oprócz samego mi-
krofonu znajdziemy wzmacniany futerał oraz pian-
kową osłonę przeciwwietrzną (opcjonalnie osłona 

futerkowa), redukującą szumy podczas nagrywania  
w plenerze. W porównaniu do iXY w wersji 
30-pinowej (do iPhone’a 4, iPada oraz iPoda 
Touch) iXY w wersji Lightning jest dodatkowo 
wzbogacony o iClampa – uchwyt stabilizujący, 
który zapewnia bezpieczne i solidne zamonto-

wanie mikrofonu w iPhonie.
Do zastosowań profesjonalnych nadaje się 

iRig Mic Studio, dający dźwięk jakości studyjnej. 
Mikrofon jest wyposażony w wysokiej jakości 
kapsułę 1”, ma niskie szumy własne i prze-

twornik oferujący 24-bitową jakość dźwięku 
przy częstotliwości próbkowania 48 kHz. Na po-

kładzie znajduje się również regulacja poziomu 
wzmocnienia sygnału wejściowego oraz 

głośności odsłuchu na wyjściu słuchaw-
kowym, a w zestawie trójnożny sta-

tyw oraz kable podłączeniowe. 

Do komórki, tabletu, aparatu
Jeśli szukamy małego mikrofonu, który ma być montowa-
ny na urządzeniu, mamy kilka opcji. Pierwszą są produkty 
IK Multimedia iRig Mic Field (iOS) lub iRig Mic Cast (po-
zostałe smartfony i urządzenia przenośne). Ten pierwszy 
ma bardzo dobrej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy 
i niskie szumy własne, a dodatkowo można go przekręcić 
o 90 stopni. Wyjście słuchawkowe umożliwia odsłuch na 
bieżąco. iRig Mic Cast wyposażono w przełącznik czuło-
ści Hi-Lo, który pozwala uchronić nasze nagranie przed 
przesterowaniem w przypadku dużej głośności źródła 
dźwięku. Mikrofon może pracować podczas rozmowy 
telefonicznej oraz podczas używania aplikacji typu VOIP.

Godny polecenia jest także RØDE VideoMic Me. To 
niewielki i lekki, wysokiej klasy mikrofon kierunkowy, 
podłączany bezpośrednio do iPhone’a lub innego urzą-
dzenia przenośnego przez gniazdo mikrofonowo-słu-
chawkowe TRRS. Elastyczny uchwyt pasuje do wielu 
typów smartfonów, a mikrofon można zamontować 
na dwie strony: do przodu, zgodnie z widokiem kamery,  
lub odwrotnie w trybie selfie. Gniazdo słuchawkowe  

iRig VideoMic Me

 iRig Mic Studio
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Do ubrania
Jeśli poszukujemy bardziej dyskretnego omikrofonowa-
nia, a nie zamierzamy korzystać ze skomplikowanego  
i drogiego sprzętu bezprzewodowego, powinniśmy szu-
kać wśród mikrofonów przypinanych, czyli lavalierów.

Jedną z propozycji jest iRig Mic Lav, zapewniający bar-
dzo dobrą jakość dźwięku. Na pozór jest to zwykły lavalier. 
Spośród innych wyróżnia się jednak wbudowanym wyj-
ściem słuchawkowym, do którego można podpiąć drugi 
taki sami mikrofon! To pozwala nagrywać dwie osoby na-
raz. Z pewnością dlatego można go kupić także w dwupa-
ku. Współpracuje z każdym urządzeniem wyposażonym  
w gniazdo mini-jack TRRS. 

Profesjonal-
ną jakość nagrania 
zapewni RØDE smartLav+. Został 
zaprojektowany do pracy na planie filmo-
wym, w studiu telewizyjnym i podczas transmisji. 
Przypinamy go do smartfona lub tabletu i przy użyciu apli-
kacji RØDE Rec na iOS lub innego dowolnego programu  
rozpoczynamy nagrywanie. SmartLav+ wykorzystuje do-
okolną kapsułę pojemnościową. Osłona z gąbki zapewnia 
zminimalizowanie odgłosów wiatru i tak zwanych głosek 
wybuchowych (b, t, p). Mikrofon został także wyposażo-
ny w wytrzymały klips montażowy z uchwytem na kabel. 
Przewód mikrofonu wzmocniono kevlarem®, dzięki cze-
mu nigdy się nie rozciągnie ani nie pęknie w normalnych 
warunkach użytkowania.

Mikrofon smartLav+ współpracuje z każdą apli-
kacją audio, która umożliwia nagrywanie poprzez ze-
staw słuchawkowy. Został on jednak zaprojektowa-
ny jako uzupełnienie aplikacji RØDE Rec do urządzeń  
z systemem Apple iOS. RØDE Rec przekształca każde 
urządzenie z systemem iOS w pełnowartościowy prze-
nośny rejestrator z szerokim wyborem ustawień korek-
tora dla różnych warunków nagraniowych. Oprócz tego 
do programu dołączono profesjonalne narzędzia edycyj-
ne i zapewniono możliwość publikowania na SoundClo-
udzie i Dropboxie bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Do ręki 
Jeśli chcemy wcielić się w szalejącego reportera i przeprowa-
dzić wywiad, ale też nagrać muzykę, a efekt zarejestrować 

na urządzeniu mobilnym, nadają się 
do tego mikrofony zewnętrzne prze-
znaczone do ręki: iRig Mic, iRig Mic HD 
Black/Silver (iOS) oraz iRig Mic HD-A 
(Android). Dwa ostatnie pozwalają na 
regulację wzmocnienia na wejściu. 
Wszystkie mają niskie szumy własne  
i przetwornik oferujący 24-bitową ja-
kość dźwięku przy częstotliwości prób-
kowania 48 kHz. Dodatkowo iRig Mic 
ma wyjście audio, 3-stopniowy prze-
łącznik czułości oraz bogate oprogra-
mowanie, na które składa się VocaLive, 
AmpliTube oraz iRig Recorder. 
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Oprócz iRig Miców IK Multimedia oferuje również 
kolorowe mikrofony iRig Voice. Są kompatybilne za-
równo z iOS/Mac, jak i z Androidem. Proste i niedrogie 
rozwiązanie, które ma wyjście słuchawkowe, kabel mini
-jack TRRS oraz włącznik. No i te kolory…

Do biegania
Coś specjalnie dla sportow-
ców ma firma MXL. To mi-
krofon MM-165GP przezna-
czony do kamer GoPro z serii Hero3/3+/4. 
Ma charakterystykę dookolną, co znacząco poprawia 
jakość audio w szerokokątnym obrazie, który rejestruje 
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Przemek Wiśniewski
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Badanie środowiska
Dużo częściej niż w Madison Square Garden lub Concertgebouw w Amsterdamie zdarza 
nam się miksować w klubie znajdującym się w piwnicy z niskim sufitem i ścianami  
z cegieł, starym magazynie lub w hali sportowej z koszmarną akustyką. Gdy sala nie 
jest naszym sprzymierzeńcem, powinniśmy sięgnąć po mikrofon pomiarowy

nadaj ton

WW wielu sytuacjach pomieszczenie, w którym miksu-
jemy koncert, nie spełnia podstawowych warunków 
akustycznych. Na szczęście możemy zmierzyć, jak  
zachowuje się w nim się nasz system nagłośnieniowy 
i wydatnie poprawić jego brzmienie za pomocą odpo-
wiednich narzędzi. Są nimi na przykład panel Smaar  
z aplikacji UC Surface PreSonusa oraz mikrofon pomia-
rowy tej firmy PRM1. Dzięki nim szybko dostrajamy sys-
tem do pomieszczenia i wykrywamy problemy w miksie.

Niczego nie dodaje
PRM1 (Precision Reference Microphone) to specjalny, 
referencyjny mikrofon pojemnościowy, który pozwa-
la dokładnie odwzorować charakterystykę akustyczną 
pomieszczenia. Zastosowano w nim spolaryzowaną 
kapsułę elektretowo-pojemnościową 6,35 mm o cha-
rakterystyce dokoolnej (omni), dzięki czemu PRM1 ma 
taką samą skuteczność dla dźwięków dobiegających  
z każdej strony. Mikrofon przetwarza sygnały aku-
styczne o ciśnieniu SPL sięgającym 132 dB i ma liniową 
(płaską) charakterystykę przenoszenia częstotliwości  
w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. W żaden sposób nie ko-
loryzuje brzmienia. To sprawia, że idealnie sprawdza się 
przy pomiarach, w jakim stopniu wpływają na nie system 
nagłośnieniowy, głośniki lub sala. Jak większość mikrofo-
nów pojemnościowych wymaga zasilania Phantom. 

Bądź SMAART
Za pomocą trzech automatycznych narzędzi Smaart 
System Check Wizard – dostępnych z poziomu aplikacji 
UC Surface – w łatwy sposób sprawdzamy odpowiedź 
częstotliwościową w każdym miejscu, obliczamy i usta-

wiamy czas opóźnienia systemu nagłośnienia, a także 
korygujemy poprawność połączeń na wyjściach. Aby 
skorzystać z tych narzędzi, podłączamy mikrofon po-
miarowy PRM1 do wejścia Talkback w mikserze Studio-
Live AI lub RM oraz uruchomiamy program UC Surface.

Smaart Room Analysis to narzędzie, które w sposób 
automatyczny przeprowadza nas przez wszystkie eta-
py pomiaru polegające na pozyskaniu charakterystyki 
częstotliwościowej pomieszczenia i przeniesieniu tych 
wyników na ekran UC Surface, do korektora parame-
trycznego z Fat Channel w mikserach StudioLive. Wynik 
pomiarów pokazany jest w postaci wykresu amplitu-
dy dla całego zakresu pasma. To pozwala dopasować 
ustawienia korektora parametrycznego tak, by pozbyć 
się anomalii brzmieniowych w pomieszczeniu. Funkcja 
Smaart Room Analysis pozwala przeprowadzić pro-
stą analizę, polegającą na pomiarze w jednym punkcie, 
bądź analizę zaawansowaną z wykorzystaniem trzech 
osobnych pozycji mikrofonu, dla których wynik zosta-
nie uśredniony. Oba rodzaje analizy dostępne są dla 
każdego z wyjść miksera StudioLive AI/RM (głównego, 
subgrupy oraz wyjść aux). Funkcję automatycznej we-
ryfikacji poprawności połączeń na wyjściach miksera 
StudioLive AI/RM i poprawnego przebiegu sygnału za-
pewnia proste narzędzie Smaart Output Check (SOC) 
Wizard. Cała procedura polega na chwilowym przeję-
ciu kontroli nad połączeniami oraz regulacją głośności  
i puszczeniu przez system sygnału z różowym szumem. 
W ten sposób można szybko ustalić, jak i do czego jest 
podłączony każdy z głośników oraz namierzyć ewentu-
alne problemy z połączeniami. Z kolei Smaart System 
Delay (SSD) Wizard jest narzędziem, które oblicza i usta-
wia właściwy czas opóźnienia między dwoma pełno-
pasmowymi systemami głośnikowymi, wykorzystując 
opóźnienie na wyjściach subgrup w mikserze StudioLive 
AI/RM. Jest to przydatne przy wyrównaniu czasowym 
drugiego (zazwyczaj chodzi o głośniki boczne i tylne) 
zestawu głośników w stosunku do głównego systemu 
nagłośnienia (Front of House – FOH, na przodach).

Mając do dyspozycji mikrofon PRM1, mikser Studio-
Live serii AI lub RM oraz UC Surface z funkcjami Smaart, 
szybko uporamy się z zadaniami, do których jeszcze nie-
dawno potrzebne były: zaawansowana wiedza i spore 
doświadczenie. Kompletny, wszechstronny i zarazem 
przystępny cenowo system do analizy i korekcji dźwięku 
jest na wyciągnięcie ręki. 

Patryk Korzonkowski
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PreSonus PRM1 

PRM1 ma w całości 
metalową obudowę 
i dostarczany jest 
fabrycznie 
z uchwytem, osłoną 
przeciwwietrzną 
z gąbki oraz 
sztywnym 
futerałem.

Narzędzia Smaart w UC Surface.
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Lekcja 3.  
Nagrywanie

Tym razem zajmujemy się nagrywaniem 
ścieżki audio i instrumentu, przyglądamy się 

trybom i formatom nagrywania,  
nie zapominamy o praktycznych poradach, 

które mogą okazać się nieocenione podczas 
pierwszych nagrań  

wokalno-instrumentalnych. 

PreSonus Studio One 3

Pora coś nagrać! W tym celu wybieramy Utwórz nowy 
utwór z ekranu startowego lub z górnego, rozwijanego 
menu Plik/Nowy utwór (skrót Ctrl+N; rys. 1). Po lewej 
stronie okna, wyświetlanego podczas 
inicjacji nowego utworu, znajdziemy 
szablony zawierające gotowe konfi-
guracje wejść/wyjść różnych interfej-
sów i mikserów PreSonusa (ścieżki 
audio używają bezpośrednio kanałów 
sprzętowych kart) oraz przykładowe 
style nagrywania z konkretnymi ścież-
kami, efektami i instrumentami wir-
tualnymi. Skorzystanie z domyślnych 
ustawień pozwoli nam rozpocząć na-
grywanie przy znikomej wstępnej kon-
figuracji. Z kolei wybór zaznaczonego 
pola Pusty utwór w oknie tworzenia utworu przeniesie 
nas do „czystego” okna aranżacji. W tym przypadku 
ścieżkę dodajemy, wybierając z klawiatury T lub poprzez 
menu Ścieżka/Dodaj ścieżki.

kiedy nagrywamy grupę chórzystów, gitarę akustyczną, 
klawisze, syntezatory lub sekcję smyków.

W przypadku tego typu nagrań dwa mikrofony zbie-
rające dźwięk stanowią absolutne minimum. W niektó-
rych sytuacjach, na przykład podczas rejestracji fortepia-
nu, mimo że mamy do czynienia z teoretycznie jednym 
źródłem dźwięku, nieocenione okazuje się ustawienie 
trzech mikrofonów. Jeden mikrofon jest odpowiedzialny 
za uchwycenie niskich tonów, drugi wysokich, a trze-
ci – określany mianem ambientowego – pozwala nam 
zarejestrować dźwięki odpowiedzi pomieszczenia. O ile 
prawidłowo ustawiliśmy mikrofony względem źródła, 
otrzymujemy piękne, szerokie i realistyczne brzmienie. 
Pozostając w tym samym oknie i wybierając pole Zesta-
wy, wyszukujemy preset (zestaw) z wtyczkami efek-
towymi, fabryczny bądź utworzony przez nas, umożli-
wiający szybkie przywołanie kompleksowej konfiguracji 
efektów na daną ścieżkę. Szerszym omówieniem łańcu-
chów FX zajmiemy się w kolejnych lekcjach. 

Ostatnie pola umożliwiają nam wybór wejścia i wyj-
ścia ścieżki Audio. Każda ścieżka w naszym utworze od-
biera sygnał ze źródłowego, sprzętowego wejścia naszej 
karty i jest połączona z wyjściem. Domyślnie Studio One 
3 tworzy kanał wejściowy stereo (wejście L+R), który 
jest połączony z pierwszą parą wejść stereo naszego 
interfejsu audio. Z tą samą parą wejść karty połączone 
są dwa kanały mono (wejście L i wejście R). Z kolei ka-
nał wyjściowy to Suma i jest połączony z pierwszą parą 
wyjść stereo karty. Połączenia wejść/wyjść audio mogą 
zostać w dowolnej chwili zmienione (menu Utwór/Kon-
figuracja utworu), ale raczej rzadko występuje potrzeba 
takich zmian podczas pracy nad utworem.

Dodawanie ścieżki Instrumentu nie różni się bardzo 
od tworzenia ścieżki Audio. Jeśli z rozwijanej listy Typ wy-
bierzmy Instrument, pojawią się znane już pola Nazwy, 
Liczby, Koloru oraz sekcja Wejścia i Wyjścia. Zauważmy 
jednak, że nagrywane, rysowane i edytowane na ścież-
ce Instrumentu dane muzyczne nie mają nic wspólnego  

z sygnałem audio. Te dane to obiekty 
MIDI zawierające zdarzenia (np. nuty) 
kontrolujące instrumenty wirtualne 
lub zewnętrze sprzętowe moduły 
brzmieniowe. Dane wejściowe za-
zwyczaj pochodzą z klawiatury ste-
rującej MIDI, którą musimy uprzednio 
skonfigurować w karcie urządzeń 
zdalnych. W tym celu otwieramy me-
nu Studio One/Opcje/Urządzenia 
zdalne. Za pomocą przycisków Do-
daj... oraz Edycja... uzyskujemy do-
stęp do opcji nowych lub istniejących 
już urządzeń MIDI. Jeśli nasza klawia-

tura widnieje w panelu po lewej stronie okna, wybieramy ją  
z listy. W przypadku dodawania nowej klawiatury mamy 
możliwość wpisania jej nazwy i producenta oraz określe-
nie kanału MIDI (rys. 3), który będzie używany do komu-
nikacji z klawiaturą. Domyślnie zaznaczone są wszystkie 
kanały. Jeśli nie jesteśmy pewni, jaki kanał wybrać, pozo-
stawiamy ustawienia domyślne. Zaznaczenie opcji Po-
dziel na kanały MIDI będzie równoznaczne z tworzeniem  

Dwa rodzaje ścieżek
W oknie, które się pojawia, nadaje-
my naszej ścieżce nazwę, wybieramy 
jej typ, określamy liczbę tworzonych 
ścieżek oraz ich kolor. Po rozwinięciu 
menu Typ do wyboru mamy ścieżkę 
audio (rys. 2), czyli track, na którym 
będą dokonywane nagrania audio lub umieszczane pę-
tle/pliki audio, oraz ścieżkę instrumentu wirtualnego np. 
syntezatora lub samplera kontrolowanego przez MIDI.  
W polu Format do wybranego typu audio możemy 
wybrać mono lub stereo. W przypadku rejestracji mo-
nofonicznego źródła dźwięku używamy ścieżki mono 
niezależnie od tego, czy to jest wokal, gitara elektryczna, 
skrzypce czy inne instrumenty. Format stereo wybieramy, 

1
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oddzielnych ścieżek wejściowych dla każdego kanału MIDI 
klawiatury. Inne opcje obejmują filtrowanie komunikatów 
– zaznaczenie powoduje, że dany komunikat nie będzie 
przepuszczany przez filtr – oraz ustawienie urządzenia 
jako domyślnego. Jeśli używamy tylko jednej klawiatury, 
zaznaczamy tę opcję, a klawiatura zostaje automatycznie 
przyporządkowywana do kontroli dodanego do utworu 
instrumentu wirtualnego. Po dodaniu klawiatury/kon-
trolera MIDI poprawność przesyła-
nych przez nie komunikatów można 
sprawdzić za pomocą Monitora MIDI 
dostępnego w lewym dolnym rogu in-
terfejsu programu >MIDI> (rys. 4) lub 
w menu Widok/Monitor MIDI (rys. 
5). Poruszając dowolnymi pokrętłami 
kontrolera lub grając na klawiaturze, 
sprawdzamy odbierane i wysyłane ko-
munikaty MIDI z wyszczególnieniem 
kanału, portu i rodzaju komunikatu.

Wracamy do naszego okna do-
dawania śladu instrumentu (skrót 
klawiszowy T). W polu Wejście 
wskazujemy dopiero co skonfiguro-
waną klawiaturę sterującą. Jako Wyj-
ście wybierzmy Nowy instrument, 
następnie z rozwijanej listy jeden  
z programowych instrumentów, na 
przykład sampler Presence (rys. 6). 
Po ukazaniu się okna instrumentu 
z listy brzmień w górnej jego części 
wybieramy Keyboards/Grand Piano 
(rys. 7). Gotowe. Tak skonfigurowana 
klawiatura w Studio One 3 pozwala 

przycisku Nagrywaj w kolumnie ścieżek lub wybranie 
danej ścieżki i naciśnięcia R na klawiaturze. Możemy 
również zaznaczyć wiele ścieżek i włączyć nagrywanie 
dla wszystkich. Przycisk Nagrywaj po uaktywnieniu 
zmieni kolor na czerwony, a miernik poziomu sygnału 
zacznie poruszać się w górę i w dół, jeżeli na wybranym 
kanale wejściowym pojawi się sygnał audio lub dane 
muzyczne z klawiatury wybranej dla ścieżki. 

Utworzyliśmy pożądane ścieżki, odpowiednio je 
skonfigurowaliśmy i włączyliśmy tryb gotowości do na-
grywania. Zanim jednak zaczniemy nagrywać, powin-
niśmy mieć możliwość słyszenia tego, co rejestrujemy, 
za pośrednictwem monitorów lub słuchawek podłączo-
nych do naszej karty audio/MIDI. Mamy dwie możliwo-
ści monitorowania ścieżki: programowo przez program 
DAW lub sprzętowo, czyli bezpośrednio z wyjścia karty 
audio/MIDI (Direct Monitoring). Jeśli nasza karta ma 
funkcję Direct Monitoring (inne nazwy tego typu funkcji 
to Hardware Monitoring lub Zero-latency monitoring), 
wybieramy ten rodzaj sprawdzenia toru nagraniowe-
go przed rejestracją. Dzięki temu unikamy problemów 
związanych z latencją. Jeśli opóźnienie sygnału poja-
wiające się w odsłuchu lub słuchawkach jest zbyt duże, 
wybija z rytmicznej gry na instrumencie.

Wybór monitoringu programowego pozwoli nam 
odsłuchiwać ścieżki wraz z zapiętymi wtyczkami efek-
towymi (rys. 9). Aby monitorować na żywo wejście 
ścieżki, wybieramy przycisk Monitor. Jeśli wykonaliśmy 
omówione wcześniej kroki, nic nie stoi na przeszkodzie, 
żebyśmy rozpoczęli nagrywanie. Wybieramy przycisk 
Nagrywaj na panelu transportu (rys. 10) lub wciskamy na 
klawiaturze numerycznej klawisz *. Przycisk nagrywania 

na grę barwą fortepianu z samplera Presence. Dostęp do 
ustawień danego instrumentu wirtualnego jest widoczny 
po kliknięciu ikony klawiatury fortepianowej. Dodawanie 
instrumentu możemy uprościć przez przeciągnięcie pożą-
danego instrumentu (rys. 8) lub brzmienia z panelu 
biblioteki Instrumenty, będącej częścią przeglądarki  
w prawej stronie okna aranżacji. 

Rejestracja z monitoringiem
Przechodzimy do samej rejestracji. Aby nagrać 
ścieżkę Audio lub wykonanie na ścieżkę In-
strumentu, najpierw włączamy gotowość do 
nagrywania. Możemy to zrobić przez wciśnięcie 

zmienia kolor na czerwony, kursor odtwarzania zaczyna 
się przesuwać z lewej strony do prawej, a nowe obiekty 
są nagrywane na wszystkich ścieżkach z włączoną goto-
wością do nagrywania. 

Nagrywanie trwa do momentu manualnego zatrzy-
mania. Studio One 3 utworzy obraz pliku (region) na 
ścieżce. Liczba powtórzeń rejestracji ścieżki ogranicza 
jedynie pojemność dysku komputera. Jeśli nie jeste-
śmy zadowoleni z efektu, możemy skasować nagrany 
region i ponowić rejestrację na tej samej ścieżce. Jeśli 
skasujemy coś przez przypadek, pomocna będzie funk-
cja Undo, pozwalająca cofnąć kilka ostatnich operacji. 
W sytuacji dodawania kolejnych ścieżek nieodzowne 
okazują się dwie funkcje: Mute i Solo, widoczne pod 
postacią ikonek M i S w kolumnie ścieżki. Mute pozwa-
la wyciszyć dany ślad, z kolei przycisk Solo umożliwia 
odsłuch tylko wybranej ścieżki. 

Mamy zarejestrowany utwór. W kolejnym spotkaniu 
ze Studio One 3 przyjrzymy się poszczególnym sekcjom 
okna aranżacji. 

Patryk Korzonkowski
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NNowy produkt nie tylko znakomicie wpisuje się  
w filozofię aktywnej integracji, lecz również sta-
nowi fundament zaawansowanego systemu 
sieciowego do miksowania na żywo PreSonus 
StudioLive AVB Mix. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
możliwościom i funkcjonalnościom oferowanym 
przez CS18AI, a także scharakteryzujmy sobie 
dostępne wersje nowego systemu. 

Kontroler, co się zowie
PreSonus CS18AI to kontroler umożliwiający intu-
icyjne miksowanie dźwięku z użyciem rackowych 
wersji mikserów StudioLive RM16AI i RM32AI. 
Sterownik połączony sieciowo ze stołami umożli-
wia pełne sprzętowe sterowanie wszystkimi funk-
cjami miksera. Wystarczy jednak wybrać przycisk 
DAW na kontrolerze, aby CS18 AI przeobraził się  
w sterownik do cyfrowej stacji roboczej Studio One 3 

Przejmujemy kontrolę nad miksem

Ponad pół roku temu  
zastanawialiśmy się nad przyszłością  
rozwiązań wykorzystujących protokół  
sieciowej transmisji sygnału.  
Dzisiaj mamy pewność, że mają się one  
dobrze, czego przykładem jest  
debiutująca konsoleta sterująca  
PreSonus CS18AI

PreSonus CS18AI nagraj muzę

(oferowanej bezpłatnie przy zakupie kart, mikserów i systemów 
SL AVB Mix). CS18AI zapewnia kompleksową i skuteczną kontrolę 
transportu sekwencera oraz kreowanie wyciszeń i krzywych auto-
matyki za pomocą czułych na dotyk, zmotoryzowanych suwaków. 
W łatwy sposób aktywujemy funkcję Solo, Mute, Solo Clear, wy-
bieramy kanał, sprawdzamy bieżący typ automatyki czy ustawi-
my panoramę dla kanału. Mnogość pokręteł i przycisków zapew-
nia dodatkową bezpośrednią interakcję z parametrami efektów  
i instrumentów wirtualnych programu rejestrującego Studio One 3. 
Pełna regulacja, brak ograniczeń pod względem funkcjonalności 
oraz naturalne wrażenie miksowania na dużej konsolecie sprawia-
ją, że proces tworzenia czy produkcji jest szybszy, efektywniejszy  
i o wiele bardziej satysfakcjonujący.  

Sam kontroler pod względem wyglądu przypomina popular-
ny model miksera StudioLive 16.4.2AI. Skonstruowany w oparciu  
o sprawdzone rozwiązania oferuje 18 czułych na dotyk, zmoto-
ryzowanych suwaków o długości 100 mm – 16 tłumików Chan-
nel oraz po jednym suwaku dla sekcji Flex i Master. Kontroler 
ma 146 podświetlanych przycisków, w tym 18 programowalnych  
i podświetlanych kolorowo przycisków Select do jeszcze łatwiej-
szej identyfikacji ścieżek. Całość dopełnia 16 cyfrowych pasków 
opisu o wymiarach 64x96 pikseli, które mogą przyjmować kolo-
ry kanałów sesji aktualnie otwartej w Studio One 3, dotykowy 
wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3”/109 mm oraz 16 11-pozycyj-
nych wskaźników LED.  Chociaż sterownik obsługuje klasyczną 
nawigację warstwową, CS18AI wyposażono w unikatowy system 
Filter DCA do kontroli i nawigacji w miksie. System, będący połą-
czeniem koncepcji DCA i grup w jednym, optymalizuje dostęp do 
potrzebnych elementów w miksie. Zamiast próbować zapamię-
tać, na której warstwie znajduje się gitara prowadząca, wystarczy 
wybrać Filter DCA do gitary i gotowe – mamy ścieżkę pod ręką. 

Na panelu przyłączy oprócz wewnętrznego interfejsu audio 
4x2 AVB znajdziemy 2 przedwzmacniacze XMAX, stereofonicz-
ne wejście TRS do toru Talkback lub odtwarzaczy muzycznych,  
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2 wyjścia XLR oraz wyjście słuchawkowe. Dodat-
kowo dwa powroty liniowe 1/4” TRS dzielą łącze 
z wyjściami monitorowymi XLR i wyjściem słu-
chawkowym i mogą pozyskiwać sygnał z dowol-
nego wyjścia mikserów RM, wliczając tory Solo, 
Main Mix lub wybrane miksy Aux.

Piękna historia
Zanim o samych systemach, wróćmy na chwilę 
do stołów cyfrowych nowej generacji AI (Active 
Integration), które stały się punktem zapalnym 
cyfrowej rewolucji. Wyposażone w przedwzmac-
niacze XMAX pracujące w klasie A, oferujące wię-
cej mocy obliczeniowej, szybszą pamięć RAM, 
bezpośrednią łączność Wi-Fi i LAN, zintegro-
wany zestaw oprogramowania oraz możliwość 
zastąpienia fabrycznego interfejsu FireWire 800 
sieciową kartą AVB wyznaczyły standardy tego, 
jak powinny wyglądać stoły cyfrowe XXI wieku. 
Kolejna była możliwość kaskadowego łączenia sto-
łów w systemy StudioLive AI Mix, które w skrajnym 
przypadku stanowią ekwiwalent 64-kanałowego 
miksera. Oferują przy tym 26 torów miksu (w tym  
4 procesory pogłosowe i delay na dedykowanych to-
rach), korekcję i procesory dynamiczne (FAT CHAN-
NEL) dla każdego wejścia i wyjścia, typowy dla kon-
solet analogowych sposób obsługi z bezpośrednią 
kontrolą każdego parametru oraz wydajny interfejs 
audio FireWire 80x66. Ten ostatni umożliwia nagry-
wanie dźwięku na komputery z systemami Mac lub 
Windows i odtwarzanie go z nich. 

Rozwinięcie koncepcji miksowania w przy-
stępnej cenie znalazło odzwierciedlenie w racko-
wych wersjach mikserów AI, czyli serii RM. Urzą-
dzenia te miały funkcje tradycyjnych stołów, ale 
były sterowane zdalnie aplikacją UC Surface (do 
systemów Mac, Win, iPad i ekranów dotykowych 
Win 8). Stały się spiritus movens kolejnego syste-
mu PreSonusa, StudioLive AVB Mix. Od tego mo-
mentu sprawy nabrały tempa. Niedawna aktuali-
zacja oprogramowania stołów serii RM przyniosła 
tryb Stage Box, co z wykorzystaniem lekkich kabli 
Ethernet CAT 5e lub CAT 6 pozwoliło na używanie 
mikserów rackowych w roli zwykłych urządzeń I/O  
z wejściami i wyjściami połączonymi ze stołami cy-
frowymi StudioLive AI. Brakujący element układan-
ki, który pozwoliłby na pełne, sprzętowe sterowanie 
wszystkimi funkcjami mikserów rackowych, ziścił się 
właśnie w postaci powierzchni sterującej PreSonus 
CS18AI.

Miksowanie z CS18AI – 64 powody
Konsoleta CS18AI, połączona sieciowo z mik-
serami StudioLive RM16 i RM32 za pomocą 
technologii AVB Ethernet i PreSonus UCNET, 
umożliwia szybki i intuicyjny dostęp do wszyst-
kich parametrów stołów, których potrzebujesz  
w trakcie koncertu lub sesji studyjnej. Dysponu-
jąc sterownikiem oraz mikserami zajmującymi 
trzy (RM16) lub cztery (RM32) jednostki racka, 

Sieć
 Rodzaj: Ethernet / AVB

Przedwzmacniacz mikrofonowy
 Rodzaj złącza: gniazdo XLR (przez Combo), zdalnie symetryzowane
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzmocnienie 1 kHz 
      przy 0,5% THD+N): +12 dBu, ±0,5 dB
 Zakres regulacji wzmocnienia Gain: 85 dB, ±1 dB
 Pasmo przenoszenia (A–C): 10 Hz–40 kHz, ±0,2 dB
 Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, A-ważone): >110 dB
 Zakres dynamiki (średni poziom Gain, nieważone): >105 dB
 THD+N (min. poziom gain, A-ważone): <0,005%
 Impedancja wejściowa: 1600 Ω
 EIN (przy wzmocnieniu +55 dB, 150 Ω na wejściu, 20 Hz–22 kHz, 
      A-ważone): <128 dBu
 Współczynnik tłumienia sygnału zbieżnego CMRR 
     (1 kHz, Gain +55 dB): >55 dB
 Zasilanie fantomowe: +48 V, ±3 V, >8 mA na kanał

Wejścia liniowe
 Rodzaj złącza: gniazdo ¼” TRS (przez Combo), symetryczne
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzmocnienie, 1 kHz 
      przy 0,5% THD+N): +18 dBu, ±0.5 dB
 Pasmo przenoszenia (A–C): 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB
 Zakres dynamiki (min. wzm., A-ważone): >114 dB
 Zakres dynamiki (średni poziom Gain, nieważone): >105 dB
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-ważone): <0,005%
 Impedancja wejściowa: 10 kΩ
 Przesłuch (dla 1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB

Wyjścia 
 Rodzaj złącza (wyjścia liniowe): wtyczka XLR, 
      symetryzowane impedancją
 Maksymalny poziom wyjściowy: +18 dBu, ±0,5 dB
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB
 Zakres dynamiki (A-ważone): >112 dB
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): <0,005%
 Impedancja wyjściowa: 51 Ω
 Przesłuch (1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB

Wyjścia słuchawkowe 
 Rodzaj złącza: gniazdo ¼” TRS, stereo, niesymetryczne
 Maksymalny poziom wyjściowy: 150 mW/kanał przy 60 Ω
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±0,3 dB
 Zakres dynamiki (A-ważone): >103 dB
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): <0,005%
 Przesłuch (1 kHz, z kanału na kanał): <-80 dB

Zasilanie / środowisko pracy 
 Typ złącza: IEC
 Zakres napięcia: 100–230 V, 50–60 Hz
 Pobór mocy: 200 W
 Temperatura pracy: 0–40˚C 

Wymiary 
 Długość: 58,6 cm
 Szerokość (sama obudowa): 43,74 cm
 Maksymalna wysokość: 17,53 cm
 Waga: 10,43 kg

PreSonus CS18AI – dane techniczne

>>
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możemy zostawić mikser w skrzyni na scenie i miksować 
kilkadziesiąt metrów dalej, łącząc się lekkim, standar-
dowym kablem Ethernet. To eliminuje konieczność 
używania niewygodnej wiązki kabli analogowych oraz 
osobnego stage boxa. Co więcej, oprócz sterowania 
StudioLive RM za pomocą czułych na dotyk, zmotory-
zowanych suwaków CS18AI możemy zintegrować mik-
ser z iPadem lub dużym wyświetlaczem dotykowym 
Windows 8, a nawet połączyć wszystkie sterowniki  
w jedno wyjątkowe środowisko kontroli nad miksem. 

Dostępne dwa modele mikserów serii RM oraz konsole-
ta CS18AI pozwalają zbudować 4 różne systemy AVB MIX: 
StudioLive AVB 16AI Mix z jednym mikserem SL RM16, Stu-
dioLive AVB 32AI Mix z jednym stołem SL RM32, StudioLi-
ve AVB 48AI Mix z każdym z modeli mikserów RM, tworząc 
jeden zespolony model 48-kanałowy, oraz StudioLive AVB 
64AI Mix, czyli dwa kaskadowo połączone ze sobą modele 
stołów RM32 tworzące odpowiednik wielkoformatowej, 
64-kanałowej konsolety cyfrowej. Ostatnia kombinacja 
zapewnia nam 64 sterowane zdalnie, analogowe przed-
wzmacniacze XMAX pracujące w klasie A, 32 wyjścia li-
niowe, 3 wyjścia dla miksu głównego, 64 wewnętrzne tory 
kanałowe, 25 szyn sumujących (w tym 16 torów Aux, 4 we-
wnętrzne tory kanałowe, kanał główny stereo, kanał mo-
no/center i stereofoniczny tor Solo) oraz potężny interfejs 

FireWire 84x66. Oczywiście możemy zacząć od systemu  
z jednym stołem i później w miarę rosnących potrzeb po-
szerzyć go o drugi mikser z serii RM. 

Systemy AVB Mix, które dostosowują się do naszych 
potrzeb, mają funkcję zapisu i przywoływania ustawień. 
Działają w sieci AVB Ethernet i są ściśle zintegrowane  
z całym pakietem nowoczesnego oprogramowania. Mo-
żemy miksować przewodowo lub w sieci bezprzewodowej 
z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji UC Surface 
(Mac, Windows, iPad). Program Q-mix pozwala nam ste-
rować miksami osobistymi za pomocą iPhone’a lub iPoda. 
Ostatnie aktualizacje sterownika CS18AI i programu do 
nagrywania Capture 2 przyniosły funkcję... zdalnego ste-
rowania Capture! Za pomocą CS18AI i UC Surface możemy 
więc sterować wirtualną próbą, odtwarzaniem i nagrywa-
niem, markerami i kontrolować czas nagrywania z dowol-
nego miejsca w obiekcie.

Bogate w funkcje systemy do miksowania AVB Mix 
zajmują, ważą i kosztują ułamek tego, co konwencjonal-
ne wielkoformatowe konsolety cyfrowe. Ogromna liczba 
kanałów plus wszystkie zalety, jakie daje ściśle zintegro-
wany ekosystem sprzętowo-programowy, pozwoli nam 
uchwycić swoje artystyczne wizje w sposób dotychczas 
nieosiągalny. 

Patryk Korzonkowski

>>

nagraj muzę

Konkurs „Zagraj z nut” 

Spójrz w nuty,  
zanuć, zagraj i wygraj stylowy  
kubek Adama!
Na podstawie powyższego zapisu nutowego 
podaj kompozytora melodii, nazwę utworu 
i uczestników najsłynniejszego wykonania.
Wejdź na stronę www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut 
i poprzez formularz prześlij odpowiedź wraz 
z krótkimi odpowiedziami na 2 pytania dodatkowe. 
Jeśli odgadniesz autora i nazwę utworu oraz podasz 
najciekawsze odpowiedzi na pytania dodatkowe, 
dobrze brzmiący kubek Adama będzie Twój!

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 08.04.2016.

Dobrego nucenia, grania i słuchania!
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Czerwone oczy mocy
Jeśli gramy taką muzykę, że lecą skry, warto 
sięgnąć po serię lampowych wzmacniaczy 
Ironheart. Nie tylko intrygująco wyglądają, 
ale także mają świetne brzmienie nawet 
przy mocy poniżej 1 W

Pojawienie się serii Ironheart można śmiało okre-
ślić jako jeden z ciekawszych debiutów ostatnich lat 
w światku gitarowym. Dlaczego? Chociażby wygląd. 
Czerwone podświetlenie wewnątrz wzmacniacza spra-
wia wrażenie, jakby ciemna strona 
mocy chciała się wydostać z obu-
dowy… Niewiele jest wzmacniaczy, 
które przy pierwszym poznaniu tak 
przykuwają oko. Najważniejszym 
faktem jest jednak to, że dzięki tej 
linii Laney powrócił do gitarowej 
alei sław, wprowadzając produkt 
nietuzinkowy pod względem wy-
glądu, o wysokiej jakości brzmienia 
i świetnej relacji jakości do ceny. 
No i wreszcie nadarzyła się okazja, 
aby zaspokoić gusta lubujących się  
w graniu mocniejszej muzyki.

Na linię Ironheart składa się  
6 wzmacniaczy, 3 kolumny gitaro-
we, 1 aktywna kolumna i 1 interfejs 
będący jednocześnie dopałką, jak 
i… wzmacniaczem. Prezentują wzornictwo, w którym 
dominują czerń i czerwień. Po samym wyglądzie moż-
na stwierdzić, że nie mamy do czynienia ze sprzętem 
do grania jazzu. Jednak spokojnie. Czysty kanał też tu-
taj jest! Przyjrzyjmy się zatem tej rodzince, zaczynając 
od klasycznych konstrukcji, a na produktach innowa-
cyjnych kończąc.
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Laney Ironheart

wzmacniacze lampowe. IRT15H ma 
na pokładzie jeden kanał o dużym 
zakresie regulacji gainu, equalizer, 
boost, regulację Tone i Dynamics, 
cyfrowy reverb, wbudowaną pętlę 
efektów, gniazdo DI z symulacją ko-
lumny gitarowej oraz wejście mini-
-jack na zewnętrzne źródło dźwięku. 
Oczywiście jest i footswitch, a całość 
można nosić w wygodnej dedykowa-
nej torbie. 

IRT60H i IRT120H to już po-
ważni gracze na rynku potężnych 
wzmacniaczy gitarowych. Pełno-
wymiarowa obudowa jest obita 
solidnym tolexem basket wave  
z charakterystycznym rozmieszcze-
niem poręcznych uchwytów. Te 60-  
i 120-watowe (klasa A/B) wzmacnia-
cze mają wbudowane po 3 kanały: 
Clean, Rhythm i Lead. Każdy kanał 
wyposażony jest w 3-pasmowy EQ z 

Żelazne serce z USB

IRT-Pulse – lampowy preamp gitarowy 
wyposażony w złącze T-USB, umożliwiający 
podłączenie do komputera i przesyłanie dźwięku 
bezpośrednio do DAW-a. Ma dwa tryby brzmienia: 
ciepły, lampowy i high-gainowy charakterystyczny 
dla serii Ironheart.
IRT-Studio – wzmacniacz o trzech lampach, mocy 
15 W i 1 W z symulacją kolumny głośnikowej 
wyposażony w łącze T-USB.
Więcej o IRT-Pulse i IRT-Studio pisaliśmy 
w numerze AudioPlay 1/2016.

Głowy w trzech rozmiarach
IRT15H to najmniejsza głowa gi-
tarowa z rodziny Ironheart. Kom-
paktowa obudowa i wylewająca się 
niemal z każdej strony czerwona 
poświata robią wrażenie. Jak nazwa 
wskazuje, wzmacniacz oferuje 15 W 
mocy w klasie A/B, jednak produ-
cent umieścił również gniazdo wej-
ściowe oferujące <1 W. Dzięki temu 
pogramy czy poćwiczymy w domo-
wych warunkach, z jednej strony nie 
narażając się domownikom i sąsia-
dom, z drugiej nie tracąc charakte-
rystyki i dynamiki, jakimi cechują się 

IRT15H
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szarpnij strunę

wyciąganymi potencjometrami (typu push-pull), dający-
mi dodatkowe opcje Deep, Mid Shift i Treble Shift, po-
zwalającymi na ustawienie dokładnie takiego brzmienia, 
jakiego szukamy. Sekcja Master zawiera ogólną regulację 
dynamiki (Dynamics), która pozwala na dostosowanie 
interakcji wzmacniacza i głośników, w zależności od gło-
śności, z jaką gramy, regulację Tone, specjalnie zaprojek-
towany przez firmę Laney cyfrowy pogłos oraz naprawdę 
przydatną funkcję WATTS, pozwalającą na zmniejszenie 
mocy wzmacniacza do minimum bez utraty dynamiki  
i charakterystyki lampowego brzmienia. To świetna 
funkcja, która jest naprawdę przydatna podczas na-

grywania w domowym studiu czy grania późno w nocy. 
Oprócz powyższego są jeszcze: booster, regulowana 
pętla efektów oraz wyjścia kolumnowe. Bardzo cieka-
wą opcją, podkreślającą uniwersalność wzmacniacza, 
jest możliwość zastosowania lamp mocy 6L6 lub EL34. 
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Comba lepiej słyszalne
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w brzmienie. Producent nie zapomniał również o dorzu-
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na zewnętrzne źródło sygnału audio oraz cyfrowego  >>

IRT120H
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reverbu. Jeśli chodzi o kwestie kon-
strukcyjne, to warto wspomnieć 
o umieszczeniu pod kątem płyty 
czołowej z głośnikiem. Dzięki temu 
wzmacniacz jest dla nas bardziej 
słyszalny.

Aktywna paczka rozszerzająca
Linia Ironheart to również kolumny 
gitarowe – lekkie i solidnie wykona-
ne. Najmniejszą jest kolumna IRT112, 
wykorzystująca jeden dwunastoca-
lowy głośnik HH, która oferuje moc  
80 W RMS. IRT212 to większa wersja, 
wyposażona w dwa dwunastocalowe 
głośniki HH i dająca moc 160 W RMS. 
IRT412 (prosta) i IRT412S (ścięta) 
mają po cztery dwunastocalowe gło-
śniki HH, które oferują moc 320 W 
RMS. Wszystkie kolumny wykonane 
są ze sklejki oraz zostały wykończone 
tolexem black basket weave. Wersje 
4x12 wyposażone są w kółka, które 
przy wadze kolumn 32 kg bardzo uła-
twiają transport.

Konstrukcją, na którą niewątpli-
wie należy zwrócić uwagę, jest IRT-X. 
To tajemnicze urządzenie daje więcej 
mocy, więcej dynamiki, więcej góry  
i dołu, większa klarowność... po 
prostu więcej naszego brzmienia.  
W skrócie IRT-X to aktywna kolumna 
rozszerzająca o mocy 200 W RMS. 
Kluczem do tego „więcej” jest Elec-
tro-Mechanical Reactive Linking 
(ERL), które sprawia, że kolumna ta 
po podłączeniu wprost naśladuje 
nasze brzmienie w przeciwieństwie 
do typowej kolumny gitarowej. 
Oprócz funkcji rozszerzania brzmie-
nia oferuje nam znacznie więcej. 
Może być osobistym odsłuchem na 
scenie, który w 100 procentach od-
daje brzmienie, w przeciwieństwie do 
większości odsłuchów scenicznych. 
IRT-X daje nam możliwość skorzy-
stania z wbudowanej pętli efektów. 
Okazuje się to szczególnie przydatne, 
kiedy nasz wzmacniacz takiej pętli 
nie ma. Na pokładzie IRT-X znajdzie-
my również wbudowane symulacje 
kolumny 1x12 i 4x12. Co więcej, dzięki 
wyjściu XLR DI możemy wybrać czy 
na przody trafi sygnał z symulacją, 
czy bez niej. A jeśli jedna kolumna  
IRT-X to dla nas za mało, bez problemu 
możemy rozbudować zestaw o kolej-
ną. Urządzenie zostało zamknięte  
w tak małej obudowie, że zmieścimy 
się z nią nawet na najmniejszych sce-
nach świata.

>>
szarpnij strunę

Seria Ironheart zyskała dużą 
popularność wśród muzyków na ca-
łym świecie, a lista endorserów jest 
naprawdę imponująca. Wśród nich 
są: John Browne z Monuments, Rich 
Ward ze Stuck Mojo, Alex Hutchin-
gs, Martin Miller, Andy James, czy 
też – właściwie od nich powinienem 
zacząć – Adam Dutkiewicz i Joel 
Stroetzel z zespołu Killswitch Enga-
ge. Adam i Joel przez lata grania na 
scenie metalcore’owej ograli setki 
wzmacniaczy. Używali takich marek 
jak Peavey, Marshall, Framus, Mesa. 
Jednak od dobrych kilku lat korzystają 
z doświadczenia i brzmienia Laneya. 
Ciekawostką jest fakt, że dla Joela 
została przygotowana specjalna wer-
sja wzmacniacza IRT120H – z niebie-
skim podświetleniem. Oprócz tego 
chłopaki w swoim rigu mają jeszcze 
kolumny Laneya 4x12, a do czystego 
brzmienia wykorzystują comba z serii 
Lionheart. Przesterowane brzmienia 
Ironhearta możemy usłyszeć m.in. 
na albumie Killswitch Engage „Di-
sarm the Descent”.

Przemek Wiśniewski

IRT30-112

IRT60-212

IRT112

IRT212

IRT412

IRT-X
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Lifting basówki
Nie trzeba kupować nowego instrumentu,  
by uzyskać znacznie lepsze brzmienie.  
Do osiągnięcia tego efektu często wystarczy 
wymiana przetworników. Z kolei dołożenie  
preampu pozwala kształtować brzmienie  
na bieżąco podczas występu. Jednak nie każda 
gitara jest warta tych zabiegów

ryzyko, że w kolejnym instrumencie… drewno nie będzie 
brzmiało idealnie.

Dla urody (dźwięku)
Jak dokonać wyboru? Przede wszystkim kierujemy się 
rodzajem basówki. Do instrumentu Jazz Bass (J-Bass) 
dobieramy pick-upy jazz bassowe, do gitary Precision 
Bass (P-Bass) – precision bassowe. Jednak w ramach 
tych dwóch klasycznych typów mamy pewien manewr 
zależny od brzmienia, jakie zamierzamy osiągnąć.

Do gitary J-Bass Aguilar proponuje cztery rodzaje pa-
sywnych pick-upów. Jeśli lubimy brzmienia vintage’owe, 
powinniśmy dobrać tradycyjne przetworniki w stylu lat 
sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych. To znów zale-
ży od posiadanego instrumentu, ponieważ przetworniki 

O tym, czy instrument nadaje się do 
liftingu, decyduje jego brzmienie. 
Jeżeli jest dobrze wykonany, stroi  
i dobrze brzmi z deski, czyli przy 
wyłączonym wzmacniaczu, warto 
go rozbudowywać. Wśród gitar ba-
sowych budżetowych, czyli w cenie 
1500–2000 złotych, zdarzają się ta-
kie, które brzmią bardzo dobrze, śred-
nio i słabo. Wszystko zależy od drew-
na, a jego jakość i zachowanie przy 
masowej produkcji jest trudne do 
zweryfikowania. Jeśli mamy szczę-
ście i nasza basówka brzmi dobrze, 
w poszukiwaniu lepszego brzmienia 
powinniśmy zainteresować się do-
brymi przetwornikami (pick-upami).

Powody są co najmniej trzy.  
Po pierwsze, o ile pod względem 

Kod  
rozmiaru 

D1 32 mm x 100 mm Bartolini BC, Bartolini MkII
D2 32 mm x 108 mm Bartolini P2, Bartolini MkII
D4 32 mm x 118 mm Bartolini P4
G3 38 mm x 98 mm EMG 35
G4 38 mm x 102 mm EMG 40
G5 38 mm x 114 mm EMG 45

   Jakie przetworniki można zamienić na DCB

Wymiary   Co podmieniamy

dopasowane są do odpowiedniej menzury. Jeśli jednak 
lubimy nowsze brzmienie, mamy do wyboru kolejne 
dwa rodzaje pick-upów: Hum Canceling i Hot. Pierwszy, 
oprócz nowocześniejszego brzmienia, znacznie redukuje 
szumy. Hot z zewnątrz ma rozmiary zwykłego przetwor-
nika do J-Bassu, ale w środku kryją się trochę większe  
i mocniejsze magnesy i trochę inaczej nawinięta cewka, 
dzięki czemu daje sygnał mocniejszy i ostrzejszy. Znako-
micie nadaje się do rocka.

Ponieważ przetworniki Hum Canceling pochodzą  
z pick-upów do gitar Precision Bass, w przypadku tego 
rodzaju instrumentów możemy wymienić pick-upy na 
tradycyjne lub Hot. Dla wyjaśnienia dodam, że pick-up 
jazz bassowy Hum Canceling to nic innego jak pick-up 
precision zamknięty w obudowie J-Bass, skonfigurowa-
ny tak, żeby brzmiał jak najbliżej swojego klasycznego 
odpowiednika.

Bardzo popularne w budżetowych gitarach baso-
wych są humbuckery Bartolini Mk1. Z doświadczenia 
wiem, że są to instrumenty dość dobrze wykonane i za-
zwyczaj warto w nich wymienić przetworniki. W tym 
wypadku do wyboru mamy trzy rodzaje przetworników: 
super single – typowe pick-upy J-Bass w obudowie hum-
buckera, super double – typowe pasywne humbuckery 
i DCB (Dual Ceramic Bar magnet) z ceramicznym ma-
gnesem sztabkowym. Te ostatnie są nowością. Ich ma-
gnes nie jest w postaci dwóch punktów do struny, tylko 
jednej podłużnej sztabki przez całą długość pick-upu 
(soapbar). Dzięki temu pasuje do każdego rozstawu 
strun. Wystarczy, by przetwornik pasował do otworu. 
DCB daje bardzo ciekawe brzmienie mieszczące się po-
między humbuckerem a singlem, dodatkowo przetwornik  

drewna może się zdarzyć niespo-
dzianka pozytywna lub negatywna, 
o tyle w budżetowych gitarach pick- 
-upy z pewnością ich nie sprawią – 
zazwyczaj będą średnie. To jednak 
magnes i kawałek drutu, które przy 
podobnym nawinięciu dają podobny 
efekt. Jeśli je wymienimy na lepsze, 
z pewnością odczujemy znaczną 
poprawę. Po drugie, by kupić nowy 
instrument, należy sprzedać sta-
ry, zazwyczaj ze stratą, i dołożyć 
pewną sumę. Najczęściej ta suma 
jest wyższa niż potrzebna na nowe 
przetworniki. W przypadku pick- 
-upów Aguilara to około 1100 zł  
z montażem. Po trzecie, jeśli nie za-
mierzamy kupić instrumentu z bar-
dzo wysokiej półki, dochodzi nam 

Konkurs „Lifting wiedzy basisty”

Sprawdź 
swoją wiedzę i wygraj 
drobny upominek od Aguilara. 

A więc przystąp do krótkiego testu. 
Udziel odpowiedzi na stronie
www.audiostacja.pl/konkurs-basista
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 
25.03.2016.
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szarpnij strunę

ten jest bardzo wrażliwy na niuanse artykulacyjne, dzięki temu basiści  
z wysublimowaną artykulacją nie są już skazani na aktywne pick-upy. Życie 
potwierdza moją teorię, gdyż z dnia na dzień powiększa się rodzina wirtuozów, 
którzy przesiedli się na te przetworniki.

I ostatnia ważna uwaga: wymianę robimy u lutnika. Jej koszt wynosi oko-
ło 100 zł, więc nie warto bawić się w wirtuoza lutownicy i ryzykować znisz-
czenia znacznie droższych przetworników.

Dla wygody (muzyka)
Rozbudowanie instrumentu o preamp montowany w jego wewnętrzu nie 
polepszy brzmienia. Pozwala je za to kształtować na scenie i choćby dlatego 
nie jest to propozycja dla wszystkich. Jeśli gramy jednym brzmieniem i ma-
my dobry wzmacniacz, udogodnienie w postaci preampu jest zbędne.

Pozostali powinni się zainteresować propozycjami Aguilara. Oferuje 
on trzy preampy. Najprostszy, OBP-1, jest w rzeczywistości boosterem, bo 
potrafi jedynie podbijać dół i górę pasma. Przy tym najlepiej oddaje ory-
ginalne brzmienie instrumentu. Nieco bardziej skomplikowany OBP-2 po-
zwala nie tylko podbijać, ale i obcinać dół i górę. Flagowym modelem jest 
OBP-3, dzięki któremu możemy podbijać i obcinać dół, środek i górę. Jest 
on wyposażony także w przełącznik trybu regulacji pasma środkowego.  
W pozycji pierwszej regulacja działa w paśmie 800 Hz. Podbicie sygnału  
w tym paśmie wyostrza vintage’owy charakter instrumentu. W pozycji 
drugiej filtr pracuje w zakresie 400 Hz i wtedy charakter instrumentu staje 
się znacznie nowocześniejszy. 

Oczywiście te zmiany także powinny być wykonane przez lutnika, bo 
wiążą się chociażby ze znalezieniem miejsca na dodatkowy potencjometr. 
Preamp wraz z montażem nie powinien kosztować więcej niż 900 zł.

Po takich zabiegach nasza basówka będzie brzmiała jak zupełnie 
nowy, znacznie lepszy instrument. Ze zdzi-

wieniem odkryjemy, że można na niej za-
grać coś, co dotąd nie było możliwe lub 
brzmiało płasko. I z pewnością odzyska 

nasze serce do czasu aż kategorycznie 
i nieodwołalnie zapragniemy innej.

Hubert Miziołek

Janek Gwizdała 
w swojej głównej basówce 
zainstalował przetworniki 

DCB Aguilara.

Typ Jazz Bass

Aguilar 4J-60
Przetwornik w stylu lat sześćdziesiątych 
do gitary 4-strunowej
Cena: 870 zł/1 szt.

Aguilar 4J-70
Przetwornik w stylu lat siedemdziesiątych 
do gitary 4-strunowej
Cena: 870 zł/1 szt.

Aguilar 4J-HC
Przetwornik bezprzydźwiękowy 
(Hum Canceling) do gitary 4-strunowej
Cena: 1090 zł/1 szt.

Aguilar 4J-HOT
Przetwornik w wersji Hot z dużymi 
magnesami i mocniejszym brzmieniem 
do gitary 4-strunowej
Cena: 960 zł/1 szt.

Typ Precision Bass

Aguilar 4P-60
Przetwornik w stylu lat sześćdziesiątych 
do gitary 4-strunowej
Cena: 650 zł/1 szt.

Aguilar 4P/J-HC
Przetwornik bezprzydźwiękowy 
(Hum Canceling) Precision/Jazz Bass 
do gitary 4-strunowej
Cena: 1090 zł/1 szt.

Aguilar 4P-HOT
Przetwornik w wersji Hot z magnesami 
16 mm i mocniejszym brzmieniem 
do gitary 4-strunowej
Cena: 695 zł /1 szt.

Typ Soapbar

Aguilar 4SS-D1
Przetwornik super single typu Jazz Bass 
w obudowie double coil do gitary 
4-strunowej, 32 mm x 100 mm
Cena: 960 zł/1 szt.

Aguilar 4SD-D1
Przetwornik pasywny typu double coil 
(super double) do gitary 4-strunowej, 
32 mm x 100 mm
Cena: 1135 zł/1 szt.

Aguilar DCB-D1 
Humbucker z ceramicznymi magnesami 
sztabkowymi do gitary 4-strunowej, 32 mm 
x 100 mm, zamiennik dla Bartolini BC
Cena: 1135 zł/1 szt.

Typ Musicman

Aguilar 4M
Przetwornik do gitary 4-strunowej
Cena: 635 zł/1 szt.

Aguilar 4M-J/HC
Przetwornik MusicMan/Jazz Bass 
bezprzydźwiękowy do gitary 4-strunowej
Cena: 1175 zł/1 szt.

   

  Przetworniki
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Aguilar OBP-1 TK
Zestaw preamp, potencjometry 
Treble/Bass
Cena: 675 zł/1 szt.

         Aguilar OBP-2 TK
           Zestaw preamp, potencjometry 
      Treble/Bass
Cena: 740 zł/1 szt.

Aguilar OBP-3 TK
Zestaw preamp, potencjometry Treble/ 
Mid/Bass oraz czarny miniprzełącznik
Cena: 825 zł/1 szt.

    Preampy
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Inspiracja w trzech guzikach
Niby najnowszy model, a jednak „gorszy” od wersji Nord Lead 4. O co tu chodzi?

Clavia Nord Lead A1

Norda Leada 4? Jasne, instrument jest tańszy o blisko półtora tysiąca zło-
tych, ale i tak z ceną 6650 zł nie jest to sprzęt budżetowy. Wersja bez klawia-
tury kosztuje o tysiąc złotych mniej.

Szef i główny konstruktor Clavii Hans Nordelius (już wiemy, skąd nazwa 
Nord?), przyciśnięty do muru przez wrednych klientów i dziennikarzy, powie-
dział, że Nord Lead A1 powstał w odpowiedzi na sugestie muzyków często 
występujących na scenie i potrzebujących prostego w obsłudze świetnie 
brzmiącego narzędzia. Podobny syntezator jest od lat dostępny w linii Nord 
Stage, ale po pierwsze Stage kosztuje ponad dwa razy więcej, a po drugie 
jest wielki i sporo cięższy. Jeśli akurat nie gramy Chopina albo Gershwina, ale 
chętnie zagramy solówkę w klimacie progresywnego rocka z lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku, to A1 może być właściwym wyborem. Marna pocie-
cha dla muzyków elektronicznych, ale zawsze coś. Szukajmy dalej.

Obiekt westchnień na R
Subtraktywny syntezator analogowy to, poza oscylatorami, filtr. Ten w A1 nie 
zawodzi. Mamy emulacje słynnego filtra drabinkowego z Minimooga, a tak-
że „cienkiego”, ale jakże charakternego z Rolanda TB303. Do tego filtr gór-
noprzepustowy i pasmowo-przepustowy, wszystkie z samooscylacją, więc 
„granie” filtrem jest jak najbardziej możliwe. Modulacja filtra, choć prosta, 
jest dostępna w postaci obwiedni ADR i ASR. Filtry brzmią pięknie, a produ-
cent twierdzi, że nawet lepiej niż w NL4 – kłania się nowy, szybszy procesor 
oraz dokładniejsze algorytmy. 

Absolutnie genialna jest sekcja efektów. Niby prosta, ale dzięki niej brzmienia 
dostają życia. To się nazywa strzał w środek tarczy! Algorytmy efektów są świet-
ne, a do dyspozycji mamy delay i reverb (dostępne jednocześnie, a nie albo-albo 
jak w NL4, czyli jednak A1 jest w czymś lepszy!), flanger, modulację pierścieniową 
i overdrive. Sekcja flangera oferuje bardzo klasyczne emulacje oparte o efekty za-
stosowane w „starożytnych” instrumentach Eminent/Solina, do tego Phaser typu  

W roku 2013 Clavia zaprezentowała syntezator Nord Le-
ad 4, który otwierał nowy rozdział w historii wirtualnych 
analogów Norda. Oparty na nowym typie procesora,  
z większą pamięcią i możliwościami, a do tego – po raz 
pierwszy w serii Nord Lead – z procesorem efektów. Za-
cny sprzęt. Tym większe było więc zdziwienie odbiorców, 
gdy niecały rok później producent wprowadził do sprze-
daży kolejny syntezator, nazwany zupełnie bez sensu 
(dla miłośników serii) Nord Lead A1.

Lekkie rockowe narzędzie
Zanim posądzimy Clavię o wejście na rynek tanich i by-
le jakich produktów, postarajmy się przyjrzeć nowemu 
syntezatorowi. Rzut oka na obudowę sugeruje, że gdzie-
niegdzie zaoszczędzono – drewniane boczki zniknęły, 
nie ma wyświetlacza, a gałek jakby mniej. Klawiatura 
jest leciutka i bez aftertoucha (chociaż NL4 też go nie 
ma). Poza tym na szczęście po staremu – sprzęt jest 
solidny jak czołg, gałki się nie chwieją, a i znak firmowy 
Norda, czyli „kamienne” kółko modulacji i niecodzienny 
stick odpowiadający za pitch-bend są na swoich miej-
scach. Instrument ma multi-timbral, czyli możliwość 
jednoczesnego generowania do czterech różnych barw, 
podział klawiatury i nakładanie barw na siebie. Do te-
go dwa oscylatory, filtr i inne standardowe elementy 
analogowego syntezatora, mimo że jest to oczywiście 
syntezator cyfrowy typu Virtual Analog. I jeszcze dość 
rozbudowana sekcja efektów. Czyli nie ma tragedii, ale 
wciąż pytamy: po co wyprodukowano coś, co jest poniżej  
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Mu-Tron. Absolutnym hitem jest 
chorus. Idealnie odwzorowuje model 
z syntezatora, którego nazwa za-
czyna się na „R”, a kończy na „oland 
Juno-60”. Jak prawie wszyscy wie-
dzą, chorus z tego syntezatora jest 
obiektem niekończących się wes-
tchnień miłośników syntezatorów. 
Każdy, kto go używał, wie, jak żywe  
i wręcz żyjące staje się brzmienie 
nim okraszone.

Niezbędnikiem nowoczesnego 
syntezatora jest arpeggiator i  śpieszę 
donieść, że A1 go ma. Nie jest to naj-
bardziej rozbudowana opcja, ale nie 
narzekajmy, szczególnie że na każdy 
Part przypada oddzielny, więc może-
my stworzyć bardzo rozbudowane  
i pulsujące brzmienia, jeśli skorzysta-
my z opcji multi-timbral. 

Nord Lead znany jest też z funk-
cji Morph, czyli płynnego przecho-
dzenia z jednego ustawienia do dru-
giego przy użyciu kółka modulacji. 
Do dyspozycji mamy ponad 20 pa-
rametrów, które mogą być płynnie 
zmieniane, a programowanie jest 
proste. Warto nauczyć się tej funk-
cji, ponieważ dzięki niej użytkow-
nik staje przed ogromnymi możli-
wościami kształtowania dźwięku  
w czasie rzeczywistym, czego nie za-
pewnia żaden syntezator tradycyjny, 
a i wirtualne dość rzadko.

Polub przypadkowość
Nord Lead A1 wyposażony został  
w trzy magiczne guziczki, które spo-
wodowały, że eksperymentator sie-
dzący we mnie obudził się z letargu, 
następnie się ożywił, po czym wpadł 
w entuzjazm przechodzący w euforię. 
Nareszcie coś, co w pełni usprawie-
dliwia istnienie tego syntezatora! Ale  
o co chodzi?

Każdy miłośnik syntezy lubi nowe i niecodzienne brzmienia. Pewnie 
dlatego wciąż kupuje (ściąga) kolejne syntezatory wirtualne. Ciągle mu 
mało. Tworzenie własnych dźwięków nie jest łatwe, ponieważ w pew-
nym momencie zaczyna brakować nam pomysłów (wtedy lecimy do 
sklepu…). Przeglądanie presetów jest średnio inspirujące, poza tym to 
obciach. I wygląda na to, że Clavia znalazła na to radę. Choć nie wygląda 
to na coś, czego już nie widzieliśmy, to jednak sposób implementacji jest 
bardzo elegancki. 

Na początek przycisk Mutate. Jak łatwo się domyślić powoduje on „zmu-
towanie” aktualnie używanego brzmienia/presetu. Nie możemy określić pa-
rametrów mutacji i polegamy na algorytmie zapisanym przez producenta, 
ale nie obniża to użyteczności tej funkcji. Każde kolejne naciśnięcie Mutate 
powoduje wygenerowanie wariacji na temat danego brzmienia, przy czym 
za każdym razem jest to wariacja na temat brzmienia wyjściowego, a nie 
„zmutowanego”, więc ciągle punktem wyjściowym jest… punkt wyjściowy. 
Świetna sprawa! Co więcej, brzmienie zmutowane może być potraktowane 
jako element funkcji Morph, co ułatwi nam kreatywne korzystanie z możli-
wości A1. 

Jeśli zaś bardzo polubimy nowe brzmienie wykreowane za pomocą 
Mutate, korzystamy z kolejnego guziczka, nazwanego Like. Facebook 
w klawiszu? Prawie. Funkcja Like pozwala na zapisanie do 50 presetów,  
a każde kolejne naciśnięcie przycisku zapisuje kolejny preset. Dzięki te-
mu możemy zapisywać do tej swoistej pamięci podręcznej nowe i cieka-
we barwy, a jednocześnie nie przerywać pracy na wchodzenie w funkcję 
typu Save. Każdy, kto eksperymentuje z nowymi barwami, zna ten stan: 

nowe brzmienie jest super, ale może kolejne będzie jeszcze lepsze, więc 
klikam dalej i tracę to, co miałem przed chwilą. Dzięki funkcji Like utrata 
nowych pomysłów nam nie grozi. Mamy aż 50 komórek z łatwym prze-
glądaniem i swoistą funkcją Undo.

Na koniec przycisk Randomize. Znów, nie trzeba mieć doktoratu, że-
by od razu wiedzieć, o co chodzi – to po prostu całkowite „uprzypadko-
wienie” większości parametrów syntezatora, czyli prosty i bardzo wesoły 
sposób na tworzenie nowych brzmień. Funkcja taka nie jest absolutną 
nowością, ponieważ sporo instrumentów wirtualnych ją ma, ale w instru-
mencie hardware’owym chyba jeszcze nie występowała. Używanie jej jest 
doświadczeniem fascynującym. W życiu nie wymyśliłbym brzmień, które 
„wymyśla” A1. Są bardzo inspirujące, nowe, nowoczesne, dziwne. Funkcja 
działa też na procesor efektów, co powoduje, że nowe dźwięki można od 
razu zastosować. Albo… wcisnąć Like i szukać dalej! Albo wcisnąć Mutate! 
A potem znowu Randomize. I tak godzinami. Muszę przyznać, że dawno 
się tak nie bawiłem, a jednocześnie dawno nie „stworzyłem” tak wielu no-
wych barw. 

I tu chyba leży siła Norda Leada A1. Może nie jest to najmocniejszy syn-
tezator VA, może nie jest najtańszy. Ale jakość silnika syntezy, sensownie 
dobrane parametry i funkcje, a przede wszystkim nowoczesne podejście do 
eksperymentu brzmieniowego jest odświeżającym doświadczeniem. Ten 
syntezator inspiruje, a to chyba jedna z najważniejszych, o ile nie najważniej-
sza cecha, jaką powinien legitymować się instrument elektroniczny. 

Piotr Dygasiewicz
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WWśród współczesnych producentów muzyki jedną z naj-
bardziej popularnych ostatnimi czasy platform stało się 
oprogramowanie Ableton Live. Program ten wybierają 
też artyści, którzy wykonują swoje sety na scenie. Dlate-
go stworzenie odpowiedniego kontrolera MIDI było tylko 
kwestią czasu. A kto inny mógłby się podjąć tego zadania, 
jak nie Akai? APC40 mkII to, jak sama nazwa wskazuje, 
druga odsłona flagowego kontrolera do Abletona. Został 
pod wieloma względami ulepszony, jest lepiej przemyśla-
ny i, co ciekawe, tańszy od swojego poprzednika. Pozostał 
przy tym ciężki i solidny, jak przystało na sprzęt sceniczny.

Kolorystyczne dopasowanie
Na możliwości kontrolera lubię patrzeć jak na sprzętowe 
Session View, ponieważ wszystkie najważniejsze funk-
cje Abletona służące do grania są tu dostępne na wy-
ciągnięcie ręki. Odpalanie poszczególnych clipów, całych 
scen, kontrola transportu, uzbrajanie i wyciszanie ście-
żek, przypisywanie do kanałów crossfadera, wysyłka na 
efekty, panorama, makrokontrola urządzeń w Live – to 
wszystko znajduje się na panelu przednim. Przyjrzyjmy 
się jednak wszystkim aspektom z osobna. 

Pierwszą rzucającą się w oczy zmianą względem po-
przedniego modelu jest kształt i podświetlenie clipów. 
Teraz bardziej przypominają nam znajomy Session View. 
Dzięki podświetleniu RGB mogą świecić w dowolnym ko-
lorze, odwzorowując wygląd klipów w sesji, dlatego łatwo 
odnajdujemy się w secie podczas występu. Ramkę z clipa-
mi przesuwamy po sesji za pomocą strzałek (Bank Select). 
Jeśli podczas używania ich trzymamy wciśnięty przycisk 
Bank, cała matryca przesuwa się o 8 kolumn lub 5 rzędów 
naraz. Kolejnym szybkim sposobem na poruszanie się po 
sesji jest wykorzystanie przycisku Shift, który po wciśnię-
ciu zmienia matrycę w taki sposób, że każda komórka 
odpowiada całemu klastrowi 8x5. W tym widoku kolory 
padów przekazują nam inne informacje. Pomarańczowy 
to aktualnie wybrany zbiór 40 clipów, zielony sygnalizuje, 
że w danym klastrze są uruchomione clipy, a czerwony, że 
dany klaster zawiera clipy, ale żadne z nich nie grają. Przy-
cisk Shift umożliwia też szybką zmianę globalnej kwanty-
zacji odtwarzania. Kolumny padów odpowiadają poszcze-
gólnym kanałom, więc do dyspozycji dostajemy przyciski 
Solo, Mute, Record arm oraz A/B, które pozwalają owe ka-
nały szybko przypisać do crossfadera. Przełączniki służą-
ce do zatrzymywania clipów zostały umieszczone głębiej  
w obudowie, utrudniając przypadkowe naciśnięcie, które 
na scenie mogłoby mieć opłakane skutki.

Obsługa na skróty 
Na górze znajdziemy 8 wielofunkcyjnych enkoderów, 
które mogą działać w trzech trybach: panoramy, wysyłek 

Przezroczysty element wyposażenia
Dla muzyka czy DJ-a występującego na żywo stanowi ułatwienie w obsłudze  
Abletona Live’a. Widać, że druga wersja kontrolera została dobrze przemyślana

na efekty, jak również mogą zostać zmapowane dowol-
nie przez użytkownika. Jest to kolejna różnica względem  
poprzedniej wersji, gdzie potencjometry były umiesz-
czone po prawej stronie urządzenia. Obecne rozwiązanie 
ma więcej sensu, ponieważ każdy enkoder odpowiada 
kanałowi bezpośrednio pod nim. Dodatkowo enkodery 
są okraszone diodami LED wskazującymi wartości kon-
trolowanych parametrów. To ogromny krok naprzód, 
gdyż w przypadku zmiany kanału, trybu enkoderów czy 
kontrolowanego nimi plug-inu od razu wyświetlają się 
nam pozycje wszystkich pokręteł i z miejsca jest jasne, 
jakie są wartości parametrów. 

Identyczne gałki rozmieszczone po prawej stronie 
od matrycy padów służą 
jako kontrolery macro do 
urządzeń Live. Ułożo-
ne w dwóch rzędach 
po 4 układem 
przypominają 

Akai APC40 mkII uderz w klawisz

okienko ma-
cro i automa-
tycznie mapują się do 
standardowych  wtyczek Abletona. 
Co więcej, za pomocą przycisków umieszczo-
nych poniżej możemy szybko przełączać się między 
wrzuconymi na dany kanał wtyczkami, włączać je lub wyłączać, 
czy na przykład zablokować enkodery na konkretnym urządzeniu. Z kolei 
przyciski Bank pozwalają przełączać się między kolejnymi bankami kontro-
lek macro, więc w rzeczywistości nie jesteśmy ograniczeni jedynie do 8 na 
urządzenie. 

Zaraz poniżej umieszczone są kolejne bardzo przydatne skróty: Clip/Dev. 
View przełącza nas między dwoma trybami działania dolnego okna w Able-
tonie: Clip View pokazuje edycję MIDI bądź audio, a Device View wszystkie 
zapięte na kanale plug-iny. Przyciskiem Detail View możemy szybko zamykać  
i otwierać to okno, co pomaga zachować porządek na ekranie komputera. Nie 
należy zapominać o sekcji transportu, dającej nam kontrolę nad tempem, od-
twarzaniem i nagrywaniem. Tempo możemy albo wbić poprzez tap, albo usta-
wić gałką. Na uwagę zasługują też przyciski Nudge, które pozwalają chwilowo 
przyśpieszyć lub spowolnić tempo seta niczym popchnięcie lub przytrzymanie 
talerza gramofonu. Kiedy musimy wmiksować się z live-actem w DJ-a, jest to 
bardzo wygodne rozwiązanie. Nagrywanie zostało podzielone na Record, na-
grywający naszą sesję w Arrangement View, oraz na Session, który umożliwia 
dogrywanie clipów do uzbrojonych ścieżek, ułatwiając w znacznym stopniu 
improwizację.

APC40 mkII jest poważnym narzędziem do obsługi Abletona na scenie. 
Takie rozwiązanie odblokowuje pełną moc Live’a. Nadaje się zarówno dla mu-
zyków grających live acty, jak i dla kreatywnych DJ-ów. Kontroler tego typu bu-
rzy mur pomiędzy artystą a komputerem, stając się przezroczystym elemen-
tem koncertowego oporządzenia, które zamiast odwracać uwagę od występu 
łączy z muzyką. 

Mikołaj Dygasiewicz
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WW skład serii wchodzą comba instrumentalne, idealne dla małych zespo-
łów, oraz nagłośnienie przeznaczone na dowolną imprezę, niekoniecznie 
rozrywkową.

Część instrumentalną serii można podzielić na dwie grupy. W pierwszej 
znajdują się kompaktowe comba 3-kanałowe: AH-Freestyle, AH40 i AH80.  
Z powodzeniem można ich użyć do gitary i wokalu lub jako odsłuchu do 
dwóch lub trzech instrumentów. Ze względu na mniejszą moc nie powinno 
się ich używać do czegoś więcej. Za to w drugiej grupie są comba 5-kanało-
we AH150 i AH300. To już muzyczne kombajny, które nadają się do nagło-
śnienia w niewielkim pomieszczeniu małego zespołu lub jako odsłuch dla 
wszystkich jego członków. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie comba serii 
Audiohub mają dwupozycyjną obudowę typu kickback. Dzięki temu można 
je ustawiać pionowo lub pod kątem typowym dla kolumn odsłuchowych.

Za sprawą niewielkich rozmiarów, niezbyt dużej wagi i szybkości mon-
tażu oszczędzają użytkownikom czas, miejsce w samochodzie, a przy okazji 
pieniądze.

Druga część serii Audiohub przeznaczona jest przede wszystkim dla tych, 
którzy niekoniecznie grają na instrumentach. Zaprojektowano ją z myślą o szkołach, 
domach kultury, konferencjach czy zajęciach aerobiku. Znakomicie spraw-

Proste nagłośnienie
Dla małego zespołu lub klawiszowca z rozbudowanym instrumentarium wożenie, 
a później noszenie kilku wzmacniaczy, mikserów i kilometrów kabli może być  
kawałkiem męskiej przygody. Nie wszyscy jednak lubią łączyć siłownię z muzyką. 
Z myślą o nich Laney przygotował rozwiązanie uniwersalne  
i wygodne – serię Audiohub

Laney Audiohub przejdź na odbiór

dza się też w kościołach. Daje sobie radę wszędzie, gdzie 
audytorium liczy od 100 do 200 osób.

Każda kolumna ma 2 kanały z wejściami mikrofo-
nowo-liniowymi i jeden kanał AUX. Ten ostatni działa 
w trzech trybach. Można podłączyć do niego zewnętrzny 
odtwarzacz audio. Dzięki złączu USB bezpośrednio z ko-
lumny puszcza się muzykę z pendrive’a, a przez złącze 
Bluetooth – z telefonu lub tabletu. Na dobrą sprawę wy-
starczy do kolumny podpiąć mikrofon lub system bez-
przewodowy, puścić muzykę z telefonu przez Bluetooth  
i już można prowadzić zajęcia z aerobiku. Zestaw AH210 
złożony z dwóch takich kolumn o mocy łącznej 2x200 W 
i powermiksera pozwoli nagłośnić minikoncert. Wszyst-
kie elementy zestawu łączy się łatwo i szybko.

Seria Audiohub Laney stanowi prawdziwe zaprze-
czenie twierdzeniu, że jak coś jest do wszystkiego, to 
jest do niczego. 

Hubert Miziołek

Comba instrumentalne

AH300
5-kanałowe combo 
o mocy 300 W wyposażone 
w głośnik 15” i głośnik 
wysokotonowy
Cena: 2350 zł/1 szt.

AH-Freestyle
Moc 5 W 
z możliwością 
zasilania 
bateryjnego, 
wyposażone 
w głośnik 8”
Cena: 799 zł/1 szt. AH40

3-kanałowe combo 
o mocy 40 W wyposażone 
w głośnik 8”
Cena: 855 zł/1 szt.

AH80 
3-kanałowe 
combo 
o mocy 80 W 
wyposażone 
w głośnik 10” i głośnik 
wysokotonowy
Cena: 1280 zł/1 szt.

AH150
5-kanałowe combo o mocy 
150 W wyposażone w głośnik 
12” i głośnik wysokotonowy
Cena: 1650 zł/1 szt.



marzec–kwiecień 2016 57 audioplay

AH110 
Kolumna 250 W z głośnikiem 10” 
i wysokotonowym
Cena: 925 zł/1 szt.

Kolumny nagłośnieniowe

AH210
Zestaw nagłośnieniowy złożony 
z dwóch kolumn o mocy 2x200 W  
z głośnikiem 10” oraz głośnikiem  
wysokotonowym oraz 
z 6-kanałowego powermiksera
Cena: 2145 zł/1 szt.

AH115
Kolumna 400 W 
z głośnikiem 15” 
i wysokotonowym
Cena: 1195 zł/1 szt.

AH112
Kolumna 400 W 
z głośnikiem 12” 
i wysokotonowym
Cena: 1125 zł/1 szt.
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PPosłuchaj swoich ulubionych piosenek. W dziewięciu 
przypadkach na dziesięć najbardziej będziesz pamiętać 
wokal. W końcu to piosenki, czyli rzecz śpiewana. Tekst, 
melodia, wykonanie, emocje. Głos ludzki ma je wszyst-
kie, czyli jego przekaz jest najpełniejszym ze wszystkich 
instrumentów. Ty, jako osoba odpowiedzialna za pro-
dukt finalny (miks), stoisz przed ogromną odpowiedzial-
nością. Musisz umieć zadbać o wokal, tak aby poprowa-
dził cały utwór, musisz podkreślić te elementy, które 
są ważne z punktu widzenia twórcy i wykonawcy. Ale 
przede wszystkim nie możesz nic popsuć.

Nie podnoś głosu na artystę
Aby wokal zmiksować, trzeba go najpierw nagrać (chy-
ba, że otrzymujesz gotowe nagranie). Nie mamy dzisiaj 
miejsca na szczegółowe opisywanie procesu nagrywa-
nia, ale kilka złotych myśli nie zaszkodzi.

Pamiętaj, wokal to wykonawca, artysta. Twór chime-
ryczny, czasem zagubiony, czasem z wielkim ego. Nie jest 
Twoim zadaniem wychowywanie go, więc daruj sobie po-
uczania, przycinki czy przewracanie oczami. Jako rzemieśl-
nik musisz zadbać o dobre samopoczucie artysty, ponieważ 
zależy Ci na jak najlepszym wykonaniu partii, którą zare-
jestrujesz. Postaraj się więc o miłą atmosferę, właściwą 
temperaturę, oświetlenie i szklankę wody. A następnie bez 
popędzania przygotuj idealny miks słuchawkowy, dodaj 
efekty, jeśli wykonawca sobie życzy, i nagrywaj. Powtarzaj 
tyle razy, ile trzeba, ale ani razu więcej. Głos też człowiek  
i podlega zmęczeniu.

Ustaw prawidłowo mikrofon oraz pop filtr. Mikrofon na 
wysokości ust, ale nie wyżej, żeby nie trzeba było zadzierać 
głowy, bo wpływa to ujemnie na głos. Odległość od mikro-
fonu zależy od rodzaju nagrania – im cichsze i wolniejsze, 
tym bliżej. Zazwyczaj 20–40 cm, ale poeksperymentuj. Jeśli 
nagrywasz w mniej niż idealnym pomieszczeniu, zastosuj 
kabinę wokalową lub podobny wynalazek. Twoje nagrania 
(oraz wykonawca) będą Ci wdzięczne.

Jeśli chodzi o stronę techniczną, to nagrywaj przez 
dobry preamp (lub interfejs audio) bez dodatkowych po-
lepszaczy typu EQ i kompresor. Żyjemy w czasach cyfro-
wych i obróbką audio zajmiemy się później. Nie nagrywaj 
zbyt głośno! W dobie 24-bitowych plików i niskoszum-
nych przedwzmacniaczy mikrofonowych nagranie, które 
osiąga połowę skali, możesz uznać za znakomitej jako-
ści. A przesterowanego zapisu nie naprawisz.

Wielkie porządki
OK, nagranie wykonane, wokalista zdążył się już pięć 
razy obrazić i pogodzić, a teraz sobie poszedł. I bardzo 
dobrze. Będziesz mógł popracować w spokoju.

Na początku zajmij się najnudniejszymi czynno-
ściami, które są konieczne, jeśli chcesz się uważać za 

Lenin mawiał, że „kino jest najważniejszą ze sztuk”, natomiast  
we współczesnej muzyce „wokal jest najważniejszym z instrumentów”.  
Skoro tak, to trzeba go potraktować bardzo serio.

Bez zdzierania gardła

profesjonalistę. Nożyczki w dłoń i działasz. Wycinasz 
wszystkie przerwy, szumy, mlaśnięcia, tupnięcia itp. Po-
prawiasz timing, jeśli to konieczne, wyrównujesz głosy 
w chórkach. Jeśli jest ich sporo, przy niektórych wyciszasz 
lub całkowicie wycinasz głoski wybuchowe (s, f, cz itd.), 
ponieważ będą się na siebie nakładać i zdominują chórki, 
które są bardziej instrumentem niż głosem.

Jeśli wykonanie jest mniej niż idealne, bierzesz się za 
strojenie. Co, AutoTune w mojej produkcji? Nigdy! Błąd. 
Czasy są takie, że słuchacz oczekuje idealnego wokalu. 
Oczywiście, jeśli wokalista jest bardzo wysokiej klasy, to 
pracy będzie mało albo w ogóle. Ale najczęściej tu i tam 
trzeba poedytować. Osobiście wolę narzędzia precyzyjne 
typu Melodyne, gdzie z każdą nutą pracuje się oddziel-
nie jak w MIDI. Słuchaj też wokalu w kontekście mik-
su, bo czasem drobne zafałszowania dodają mu uroku  
i autentyczności i wcale nie trzeba ich na siłę naprawiać. 
Twój słuch i smak muzyczny będą tu nieocenione (rys. 1).

1. Melodyne w służbie wokalu. Wyłap wszystkie nieczystości i zastosuj narzędzia dostępne 
w Melodyne, aby je wyeliminować. Nie przesadzaj, żaden wokal nie jest idealny  
i taki powinien pozostać. Skup się na muzykalności.

Dopiero jak wykonasz już te czynności, możesz brać się za część tech-
niczno-kreatywną. Pamiętaj, bez części „sprzątającej” nie przystępuj do czę-
ści zasadniczej!

Dwa rodzaje głosu
Miksowanie wokalu jest bardzo szerokim zagadnieniem. Wiele zależy tu od 
gatunku muzycznego i charakteru danego utworu. Różne gatunki traktują 
wokal inaczej. W produkcjach pop jest on absolutnie najważniejszy, ponie-
waż to on decyduje o powodzeniu produkcji. W rocku jest już troszkę cichszy, 
podobnie np. w metalu. W muzyce akustycznej, poezji śpiewanej czy piosen-
ce aktorskiej znów jest najważniejszy, ale ma kompletnie inny charakter niż 
w popie i będzie wymagał innych narzędzi (lub innych ustawień tych samych 
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narzędzi). Warianty można mnożyć, ale pewne reguły 
obowiązują prawie zawsze.
Po pierwsze, wytnij niski dół. Poza chórami cerkiewny-
mi w wokalu nie ma informacji poniżej 70–80 Hz. Tam 
są tylko zakłócenia i elementy niepotrzebne i należy je 
wyeliminować, aby nie zabierały cennej energii z miksu. 
Po drugie – głos ludzki w świecie codziennym i w nagra-
niu to dwa różne głosy. W nagraniu musi się dogadać  
z innymi elementami miksu. Zazwyczaj wymaga lek-
kiego osłabienia w okolicach 350–450 Hz oraz lekkiego 
podbicia w zakresie 2–3 kHz (który to zakres odpowiada 
za zrozumiałość przekazu i na ten zakres jesteśmy naj-
bardziej wyczuleni). Nowoczesne nagrania wymagają 
też dodania „powietrza”, czyli podbicia filtrem półko-
wym pasma od 6–7 kHz w górę. Ile – to zależy od danego 
głosu i gatunku muzycznego. W niektórych odmianach 
popu czy elektroniki te podbicia mogą szokować. 

Korekcją nadajemy charakter brzmieniowy partii wo-
kalnej i ten element jest niezwykle ważny. Oczywiście 
będziesz wracać do niego w trakcie miksu w celu doko-
nania poprawek, ale gdzieś musimy zacząć (rys. 2).

Lenin mawiał, że „kino jest najważniejszą ze sztuk”, natomiast  
we współczesnej muzyce „wokal jest najważniejszym z instrumentów”.  
Skoro tak, to trzeba go potraktować bardzo serio.

>>

2. To łatwe. Cichsze partie zrób głośniej, głośnych nie ruszaj. Działa w 90 procentach 
przypadków. Po wykonaniu edycji zamknij oczy i przesłuchaj wszystko. Jeśli wokal brzmi 
naturalnie, robota jest dobrze wykonana.

Nieuchronność kompresji
Druga podstawowa kwestia to głośność, a raczej jej zmia-
ny. Specjalnie nie piszę „kompresja”, bo na to przyjdzie czas. 
Najwięksi z największych spędzają nad tym elementem 
mnóstwo czasu. Co robią? Tworzą automatykę głośności, 
„wyrównując” poziom wokalu, aby był dobrze słyszalny 
przez cały utwór. Dlaczego nie użyją kompresora? Bo kom-
presor zawsze wprowadza dodatkowe „efekty”, których na 
tym etapie nie chcemy. Jeśli różnica pomiędzy najcichszymi 
i najgłośniejszymi fragmentami jest duża, żaden kompresor 
nie poradzi sobie z tym bezboleśnie, a słuchacz natychmiast 
wyczuje, że coś jest nie tak. Lepiej więc zacisnąć zęby i wziąć 
się za „rysowanie” automatyki (rys. 3). Dopiero po wykonaniu 
tej czynności bierzemy się za kompresję.

Kompresja to temat rzeka, a w przypadku wokalu to 
temat ocean. Kompresor może cudownie podkreślić cha-
rakter i emocje w wykonaniu, ale może też wszystko zruj-
nować. Poza wybranymi gatunkami muzycznymi kom-
presja powinna być niesłyszalna, czyli wokal musi brzmieć 
naturalnie. Inna sprawa, że dzisiaj trudno zdefiniować, co 
jest naturalne, a co nie. Współczesna muzyka to ogromna 
ilość kompresji na wszystkim, co nie znaczy, że musimy 
ślepo za tym podążać. Ale wokal skompresować trzeba. 

Na początek zastosuj w miarę szybki kompresor  
z niezbyt dużym ratio (maks. 4:1) i niezbyt nisko usta-

3. Ucinamy dół i dolny środek. Dodajemy środka i „powietrza”. 
Zwróć uwagę, że czasem trzeba delikatnie stłumić najwyższe 
pasmo, aby wokal nie brzmiał zbyt agresywnie, ale wszystko 
zależy od kontekstu.

wionym progiem (Treshold), tak aby kompresor działał 
tylko przy pojedynczych nutach. Nie przesadzaj z ata-
kiem, natomiast wybrzmiewanie (Release) może być 
dość szybkie. Kompresor ten ma za zadanie wyłapać 
wszystkie różnice, które umknęły nam na etapie auto-
matyki. Znakomicie sprawdzą się tu wszelkie klony nie-
śmiertelnego 1176. Potem dodaj drugi kompresor, tym 
razem łagodny i powolny (np. LA-2A). Może być lam-
powy, ale nie musi. Tutaj możemy zastosować głębszą 
kompresję (nawet 6–7 dB), tym razem z dłuższym ata-
kiem i wybrzmiewaniem. Ten kompresor nada naszemu 
wokalowi profesjonalnego charakteru (rys. 4).

4. Najpierw 1176 w ustawieniu „za dziesięć druga”, czyli Input na „10”, Output na „2”, 
podobnie Attack i Release. To dobry punkt wyjściowy. Ratio 4:1. Głębokość działania 
regulujesz pokrętłem Input. Ustaw je tak, aby kompresor ścinał 2–3 dB przy głośniejszych 
fragmentach. Potem LA-2. Pokrętło Gain reguluje poziom wyjściowy, 
próg zadziałania – Peak Reduction. To bardzo muzykalny kompresor. 
Możesz kompresować nawet 10 dB!
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Nie zapominajmy o de-eserze. Sam pop filtr nie wyeli-
minuje wszystkich zgłosek wybuchowych, a dodatkowo 
„wyjdą” one podczas kompresji. Znowu, niektórzy magicy 
wolą wyciszać wszystkie „esy” i „popy” automatyką, ale 
jeśli jesteś tak niecierpliwy jak ja, to sięgniesz po de-eser. 
Nie przesadzaj, bo wokalista zabrzmi, jakby seplenił.

Po dokonaniu tych operacji posłuchaj: być może 
wokal straci nieco „góry”, którą możesz dodać kolejnym 
korektorem, tym razem z gatunku „kreatywnych” i sze-
rokobrzmiących, jak np. Pultec. Dodaj troszkę góry, może 
nieco dołu, posłuchaj razem z innymi instrumentami. 
Porównaj z profesjonalną produkcją, zresztą rób to na 
każdym etapie miksu.

Kolejne procesory na ścieżce wokalu będą zależały od 
bardzo wielu czynników. Niektórzy dodają exciter, który 
„upiększa” górę i wysoki środek, ale musisz wykazać dużą 
ostrożność, żeby nie przesadzić. Inni dodają lekki przester, 
który następnie „domiksowują” w celu uzyskania większej 
zadziorności i lepszej separacji w miksie. Ważny jest umiar.

Szlif efektem
Co dalej? Efekty! Wszelkie pogłosy, delay, chorus, doubler, 
pitch-shifter i co tam tylko masz pod ręką. Nie jestem  
w stanie doradzić tu konkretnie, ponieważ poza „kano-
nicznymi” efektami typu reverb i delay każdy inny leży już 
w zakresie kreatywnym, ale znowu zalecam umiar. Słu-
chacz jest zainteresowany przekazem, a dopiero później 
dodatkami. Jeśli nie zrozumie, co śpiewa wokalista, prze-
łączy na coś innego i żadne efekty tu nie pomogą (rys. 5).

Staraj się oddzielić wokal od efektów przestrzen-
nych. Wokal musi być w środku panoramy, a efekty 
raczej po bokach. Nie bój się rozstrzelić ich po samych 
krańcach. Jeśli partie wokalne zawierają drugi głos 
(dublowanie), zmiksuj go o wiele ciszej i z mocniejszą 
kompresją i de-eserem. Jeśli dublowanie jest podwójne,  

głosy możesz rozstawić w panoramie i lekko odstroić. Je-
śli zaś mamy do czynienia z głosami harmonicznymi, to 
musisz poeksperymentować. Sprawdź, czy nie kolidują  
z innymi instrumentami. Skompresuj je mocno, ponie-
waż stanowią tło i są raczej instrumentem, a przekaz 
idzie z wokalu głównego. 

Zawsze to powtarzam, więc powtórzę raz jeszcze. 
Zawsze miej pod ręką nagrania referencyjne w gatunku 
zbliżonym do miksu, nad którym pracujesz. Dzięki temu 
nie „odlecisz” i zachowasz spójność swojej produkcji. 
Korzystanie z cudzych nagrań to nie wstyd. To sposób 
na uniknięcie odkrywania Ameryki od nowa. Ktoś to już 
zrobił i warto skupić się na efekcie artystycznym.

Jak już porządnie zmiksujesz wokal, to zdziwisz się, 
jak niewiele więcej potrzebujesz. Nagle te wszystkie po-
dwojone (potrojone, poczworzone, po…) gitary czy synte-
zatory nie będą już tak ważne, bębny obędą się z mniejszą 
ilością przeszkadzajek, a utwór i tak zabrzmi znakomicie. 
Dlatego poświęć czas na wokal.

Wujek Piotrek

>>

z poradnika wujka Piotrka

5. Hulaj dusza, ale należy pamiętać, żeby nie przesadzać z efektami. Jeśli ma być ich dużo, 
to stosuj automatykę: raz jeden, potem drugi, potem trzeci… Utwór stanie się bardziej 
interesujący. 

Pokaż, jak używasz sprzęt z naszej oferty, i wygraj atrakcyjne nagrody!
Możesz to zrobić na dwa sposoby:  

1. Jeśli lubisz komponować, grać i nagrywać, prześlij do nas własne wykonanie 
swojej autorskiej kompozycji do hasła „Nagraj to z nami” lub „Zagraj to z nami”. 
Użyj do tego sprzętu z naszej oferty. 
Nagroda – wysokiej jakości sprzęt pro audio. Uwaga, nagroda jest tylko jedna. 

2. Jeśli lubisz grać i robić zdjęcia, prześlij do nas zdjęcie sprzętu 
z naszej oferty z krótkim komentarzem. Możesz zdobyć nagrodę 
z puli różnych nagród rozdawanych co 2 tygodnie. 

A najlepsze jest to, że możesz zgłaszać się tyle razy, 
ile chcesz. To zwiększy szansę wygranej!

Konkurs trwa do 30.06.2016. 
Regulamin, szczegóły konkursu, nagrody i sposób zgłoszenia znajdziesz na: 
www.audiostacja.pl/konkurs-muzyka-obraz    

Wielki konkurs „Dźwięk i Obraz”
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GGdy 13 lat temu Pasja zaczynała dzia-
łalność, była niewielka. Okazało się 
jednak, że dzięki pasji do podążania 
za zainteresowaniami klientów roz-
rosła się do potężnego składu mu-
zycznego podzielonego na pięć części. 
Każda tworzy osobny tematycznie 
świat. Obecnie oprócz części głównej 
są także salony: instrumentów kla-
wiszowych (od 2006), pro-audio (od 
2010), fortepianów (od 2012) i instru-
mentów perkusyjnych (od 2014).

Spora powierzchnia sklepu jest 
wypełniona sprzętem, co ma za-
sadniczą zaletę. Jeśli chcemy coś 
kupić i przychodzimy do Pasji, mamy 
dużą szansę, że będzie to czekało 
na półce. Znajdziemy tu nie tylko 
bogaty wybór instrumentów kla-
sycznych i elektronicznych, ale rów-
nież sprzęt do home recordingu czy 
wyposażenie dla DJ-ów. To miejsce, 
gdzie oświetlenie dyskotekowe są-
siaduje z nutami i ćwiczeniami oraz 
z partyturami muzyki klasycznej,  
a obok sprzętu dla profesjonalistów 
znajdziemy rozwiązania dla osób, 
dla których muzyka stanowi hobby.

Duża różnorodność oferty pozwa-
la także sprawdzić na miejscu kilka 
konkurencyjnych rozwiązań i wybrać 
to, które najbardziej nam odpowiada. 
Wypróbowanie dziesięciu cyfrowych 
fortepianów? Od ręki! Pięć podobnych 
monitorów? To samo. Nawet jeśli już 

gościnne występy

Pasja: Wszystko pod ręką
Sklep na warszawskim Mokotowie jest wymarzonym miejscem dla niezdecydowanych. 
Niewiele sklepów muzycznych w Polsce ma tak bogaty asortyment

zdecydujemy się na określony model 
gitary, w Pasji będziemy mieli okazję 
przetestować kilka jego egzemplarzy. 
Niby prosta rzecz, ale w krajowych re-
aliach ciągle zbyt rzadka.

Pod tym względem Pasja re-
alizuje najlepszą praktykę sklepów 
muzycznych: dotknij, posłuchaj  
i przetestuj, zanim kupisz. I najwy-
raźniej przemawia to do klientów,  
o czym świadczy rosnąca Pasja.

Hubert Miziołek

<02> <03> <04> <05> <06> Centrum sterowania.
<07> Epicentrum mocnego uderzenia.

W krainie piecy. Monitory w stroju Adama.

Wszystko, 
czego trzeba 
do spektaklu 
„Dźwięk 
i światło”.

W oczekiwaniu na palce.Ekspozycja przez powieszenie.
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PPo tym zagmatwanym wstępie na-
leży się wyjaśnienie. Twórczość mu-
zyczna nigdy nie była efektem jedynie 
weny kompozytora. Końcowy efekt, 
czyli dzieło artystyczne, zależał też 
zawsze od epoki pod względem sty-
lu, mody, czy też dostępnych narzę-
dzi. Na początku był to głos ludzki, 
zdarzały się też proste instrumenty 
perkusyjne. Pojawiły się instrumen-
ty melodyczne, które rozwijają się do 
dziś. Kompozytor korzystał i korzysta 
z tego, co jest dostępne. A usłużni 

nie na żartyMatrix w twórczości  
muzycznej – na pewno?
Wizyta na targach muzycznych to nie tylko „najnowsze 
nowości”. To także okazja do przemyśleń na temat zmian 
w naszym podejściu do narzędzi wspomagających  
kreatywność

nagraniowy i wydawniczy. To od-
dzielne dziedziny twórczości; nowe 
i bardzo ważne – a przynajmniej tak 
lubimy o sobie myśleć. Tutaj no-
we narzędzia czy całe technologie 
wpływają na proces i efekt prowa-
dzonych prac. Począwszy od kompo-
zycji (aplikacje DAW, plug-iny wspo-
magające komponowanie, sample-
ry) poprzez rejestrację (znowu DAW, 
interfejsy audio, nowe typy mikrofo-
nów), miks, mastering, dystrybucję 
– wszystko wpływa na tak zwane 
dzieło artystyczne w mniejszym 
lub większym stopniu. Dzięki poja-
wiającym się narzędziom powstały 
nawet nowe gatunki muzyczne,  
z których muzyka elektroniczna 
przychodzi do głowy jako pierwsza. 
Trzydzieści lat temu pewne gatunki 
nie mogłyby powstać także dlatego, 
że nie było wtedy pewnych narzędzi. 
Nie wyobrażam sobie muzyki typu 
EDM (Electronic Dance Music) bez 
cyfrowych limiterów, agresywnych 
brzmień syntezatorów wirtualnych 
czy wszechobecnego kluczowania  
w aplikacji DAW. 

Kilka lat temu branża zaczęła 
rozpaczać. Wszystko zmierzało do 
komputeryzacji, która jest tańsza, 
lepsza i łatwiej dostępna. Instrumen-
ty, nagrania, produkcja, dystrybucja. 
Wszystko w komputerze, ba, w table-
cie! Na producentów sprzętu padł bla-
dy strach, bo na wirtualnych tworach 
nie da się tak zarobić, piraci dokłada-
ją swoje trzy grosze, a młodzież już 
nie kupuje płyt. Wieszczono koniec 
przemysłu muzycznego, bo wszystko 
miało być za darmo, a producentem 
mógł zostać każdy gimnazjalista  
z laptopem i dostępem do internetu.

I faktycznie tak przez chwilę by-
ło. Rynek zaczął maleć, niektórzy 
wytwórcy tych bądź co bądź nie-
tanich urządzeń zaczęli popadać w 
kłopoty finansowe. Zbiegło się to  

z ogólnoświatowym kryzysem fi-
nansowym i targi muzyczne nie 
przypominały już święta muzyki  
i muzyków, a raczej stypę, choć 
przyznać trzeba, że dość wesołą.

Dotyk kreacji
Trwało to rok lub dwa, aż tu nagle 
wszystko zaczęło się odwracać! Klien-
ci zmęczyli się migającymi ekranami, 
wirtualnymi gałkami obsługiwanymi 
myszką lub dotykiem, technologią, 
która z twórcy chciała zrobić opera-
tora maszyny liczącej. Proces twórczy 
przestał być ekscytujący, a nikt mi nie 
powie, że twórca to tylko rzemieślnik 
dostarczający gotowy produkt. Twór-
ca, żyjący w trochę innym wymiarze, 
potrzebuje różnego rodzaju bodźców 
wspomagających jego kreatywność,  
a nie robota wypełniającego polecenia. 

Ten lekki kac stał się przyczyn-
kiem do powstania niemal całkiem 
nowej generacji urządzeń. Na rynku 
pojawiły się analogowe syntezatory 
klasyczne w koncepcji, ale nowocze-
sne w wykonaniu i niedrogie. Narzę-
dzia studyjne, takie jak korektory czy 
kompresory, zyskały nowe formy  
i funkcje. Przykładem może być po-
krętło MIX w kompresorze umoż-
liwiające uzyskanie kompresji rów-
noległej zwanej nowojorską. Lampy 
powróciły w chwale, tym razem 
wzbogacone o przetworniki pozwa-
lające łączyć je z systemem DAW  
w komputerze. Gitary (które nie wy-
szły i pewnie nie wyjdą z mody) zaczę-
ły być łączone z coraz lepszymi przy-
stawkami lub nawet przetwornikami 
MIDI. Bębny dostały nowe triggery,  
a w przypadku perkusji elektronicznej 
pojawiły się nowe, tańsze moduły 
brzmieniowe. 

Posiadanie hardware’u prze-
stało być kojarzone ze snobizmem, 
a stało się istotnym „wspomaga-
czem” procesu twórczego. Dlacze-
go? Pewnie dlatego, że człowiek 
jest wciąż urządzeniem analo-
gowym, jak najbardziej hardwa-
re’owym i poza oczami i uszami ma 
też inne zmysły, z których dotyk  
i interakcja z nim związana działa 
pozytywnie na te obszary w mózgu, 
którym zawdzięczamy tak wiele 
muzycznych uniesień. Precz z Ma-
triksem!

Piotr Dygasiewicz
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konstruktorzy (a przede wszystkim 
sprzedawcy) nie ustają w wysiłkach, 
żeby ta oferta była jak największa.

Ostry atak wirtuala
Od kilkudziesięciu lat muzyka to nie 
tylko twórcy, instrumenty i wyko-
nawcy. To cała technika rejestracji, 
miksu czy produkcji. To też przemysł 






