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OD SŁOWA DO SŁOWA

Drogi czytelniku

Z

jednej strony trochę nam się ten numer przesunął, bo
AudioPlay stał się kwartalnikiem. Z drugiej oddajemy
w Wasze ręce pismo z większą liczbą stron i wydzieloną
częścią katalogową, w której zgromadziliśmy wszystkie gorące
bieżące oferty.
W tym numerze wzięliśmy na warsztat mikrofony najtańsze (str. 6), co wcale nie znaczy, że złe. Oczywiście podajemy
ich ograniczenia, ale wskazujemy także liczne zalety poza tą
najbardziej oczywistą – ceną. Ponieważ wiosna jest porą, kiedy
wychodzimy filmować, przyjrzeliśmy się także mikrofonom,
które mogą przydać się w plenerze (str. 36).
Na łamach mamy dwóch zacnych gości. Pierwszym jest
Szybki Kazik i Atrakcyjny Kazimierz w jednym, czyli Jacek
Bryndal (str. 52). Mówi o swoich basówkach przeszłych i tych,
których jeszcze oczekuje, wspomina dawne czasy, ale mówi też
o najnowszej płycie „My i oni”, mającej ukazać się na dniach.
Drugim gościem jest Matthias Carstens, współzałożyciel RME
i szef działu projektowania firmy (str. 14). Wspomina, „jak
zbierał drużynę” RME, pokazuje różnice między sprzętem dla
profesjonalistów i audiofilów oraz diagnozuje zagrożenia przyszłości, które mogą wpłynąć na jakość odtwarzanej muzyki.

Oprócz tego proponujemy sporo nowości. Ze sprzętu
studyjnego jest to choćby interfejs AXE I/O (str. 18), który
może także koloryzować brzmienie jak wzmacniacz. Niby
przeznaczony jest dla gitarzystów, ale inni instrumentaliści
i wokaliści także mogą skorzystać. Warto też zwrócić uwagę na
przeznaczone do bębnów mikrofony sE Beat i sE Kick (str. 22).
Dla klawiszowców mamy Akai MPK 88 Road (str. 41) i najnowsze dziecko Mooga, czyli Sirina (str. 46). Twórców live-actów
powinien zainteresować Akai Force (str. 46). Gitarzystom
prezentujemy kompaktową kolumnę HeadRusha FRFR-108
(str. 60), trzy świeże kostki Laneya (str. 62), nowe modele
gitar najpopularniejszej serii Vintage’a (str. 64) i dwie kolejne
kostki L.R. Baggs Align (str. 66). Mamy też inaugurację nowego
działu o hi-fi, który co jakiś czas będzie pojawiał się na łamach
AudioPlaya. Otwiera go RME ADI-2 DAC (str. 68). Na koniec
proponujemy podejście do miksu, które jest tyle rozpowszechnione, ile zgubne (str. 74).
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Moog i Akai

Live-act na warsztacie

zdjęcia: Akai (3), Moog

W

Akai Force

drugiej połowie kwietnia zaczną się
objazdowe warsztaty sprzętu służącego
do grania na żywo. Na przykładzie syntezatorów
Mooga zostanie przedstawiona synteza
subtraktywna. Do grania posłużą także samplery
z rodziny Akai MPC.
Każde spotkanie będzie się składać z trzech
części. Po wprowadzeniu zostanie przedstawiona
synteza subtraktywna, jej pochodzenie, zalety
i ograniczenia. Pojawią się przykłady artystów,
którzy ją stosują, i wyjaśnienia – do czego. W tej
części będzie też nieco o historii samplerów, ich
architekturze i najnowszych konstrukcjach jak Akai
Force. W ostatniej części będzie praktyczny pokaz
tego, o czym była wcześniej mowa, w postaci live-actu z wykorzystaniem prezentowanego sprzętu
(m.in. Akai Force, Akai MPC X, Moog DFAM, Moog
Mother-32, Moog Grandmother).
Warsztaty odwiedzą Kraków, Łódź, Piłę,
Poznań, Szczecin i Wrocław. Mają odbywać się
w miejscach, w których live-acty występują naturalnie. O szczegółach akcji więcej informacji można
znaleźć na stronie www.audiostacja.pl. 

Aktualizacja systemu

W

ersja 3.0.1 przynosi dwie nowe funkcje
i szereg poprawek. Za sprawą Launch/Note Mode
użytkownicy mogą jednocześnie wykorzystywać
kreatywną moc trybu Note podczas rozdzielnego
uruchamiania klipów w pojedynczym układzie padu.
Z kolei procesor z bocznym torem regulacji (Mother
Ducker) oraz dedykowane wtyczki do efektów pozwalają
tworzyć efekty z kluczowaniem bez żadnego wysiłku,
jedynie poprzez wstawkę w oknie miksera Force.
W nowej wersji systemu wprowadzono zmiany do
preferencji nagrywania oraz ulepszono odsłuch sampli
i loopów. Akai Force łączy wyzwalanie klipów, sekwencer
krokowy, sampling, syntezator i ekran dotykowy
w jednym samodzielnym, wydajnym urządzeniu.
Więcej o Akai Force na str. 42. 
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RWĄCY TEMAT
Mikrofon

Tani, nie znaczy zły
Gdybyśmy mikrofony oceniali jedynie
po cenie, najtańsze od razu należałoby
wyrzucić na śmietnik. Na szczęście znacznie
ważniejsze od ceny jest ich brzmienie,
a z tym nie jest najgorzej. Pokazujemy,
czego można oczekiwać od budżetowych
konstrukcji i jakie mogą sprawiać
problemy

H

istoria rejestracji dźwięku to historia
mikrofonu. Bez niego nie byłoby mowy
(!) o zamianie czegoś tak ulotnego
jak drgania cząsteczek powietrza
na impulsy elektryczne, a następnie na trwały
zapis fizyczny. Ponad stuletnia kariera mikrofonu
naszpikowana jest interesującymi wynalazkami,
rozwiązaniami technicznymi i sposobami przeniesienia ich na rynek, tak aby każdy znalazł coś dla
siebie. Dzisiaj mikrofony są wszędzie (proszę bez
politycznych skojarzeń), a ich gatunki i podgatunki liczone są w setkach, jeśli nie tysiącach.
My oczywiście skupiamy się na zastosowaniach >>

STUDIO Marantz

MXL 440

RØDE M3

MXL 990

RØDE M2

MXL 770
Mogami

MXL 440/441

Typ
Typ pojemnościowy
Kapsuła/wstęga (średnica/długość
w mm) 18
Kapsuła/wstęga
(średnica/długość w mm)
Pasmo
Pasmoprzenoszenia
przenoszenia 20 Hz – 20 kHz

pojemnościowy

pojemnościowy
12,7

pojemnościowy
32

pojemnościowy
12,7

pojemnościowy
22

pojemnościowy

30 Hz – 20 kHz

40 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz

35 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz

kardioidalna
-40,0 dB re 1 V/Pa
(6,30 mV @ 94 dB SPL)
±2 dB @ 1 kHz
200

kardioidalna
15 mV/Pa

superkardioidalna
-44,0 dB re 1 V/Pa
(6,30 mV @ 94 dB SPL)
±2 dB @ 1 kHz
50

kardioidalna
15 mV/Pa

30 Hz – 20 kHz/
30 Hz – 18 kHz
kardioidalna
15 mV/Pa

150

200/110

-10
150 (-6 dB/oktawa)
72 (A-ważone)

80/78 (A-ważone)

20 (A-ważone,

20 (A-ważone,

137
Phantom +48 V (±4 V)

130/137
Phantom +48 V (±4 V)

59x158
454

54x180/22x134
540/160

czarne z czarnym
gillem
perkusja, wokal,
smyczkowe, klawiszowe,
broadcast

metalowe, czarne
ze złotym drukiem
wokal, gitara elektryczna
i akustyczna, instrumenty
dęte blaszane, perkusja

MPM-1000

Charakterystyka
kardioidalna
Charakterystykakierunkowości
kierunkowości kardioidalna
Czułość
15 mV/Pa
Czułość -38 dB ±2dB
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
Impedancja
Impedancjawyjściowa
wyjściowa(Ω)
(Ω) 200
Częstotliwość
Częstotliwośćpróbkowania
próbkowania(kHz)
(kHz)
Przetwornik
PrzetwornikA/C
A/C
Przełącznik
Przełącznikdla
dlatłumika
tłumika(dB)
(dB)
Przełącznikfiltra
filtra dolnozaporowego
dolnozaporowego (Hz)
Przełącznik
(Hz)
Stosunek
Stosuneksygnał-szum
sygnał-szum(dB)
(dB) 77
Poziom
Poziomszumów
szumów(dB)
(dB) 17 (A-ważone)
IEC 268-4)
Max SPL
Maks.
SPLdla
dla0,5%
0,5%THD
THD(dB)
(dB) 136 (THD ~1%, 1 kHz)
Zasilanie
Zasilanie Phantom 9–48 V
Wymiary
Wymiary(mm)
(mm)
Waga
Waga(g)
(g)
Złącze
Złącze
Wykończenie
Wykończenie

165x48
300
3-pinowe XLR
czarne

Przeznaczenie
Przeznaczenie wokal, instrumenty

200

80 (A-ważone)
20 (A-ważone,
IEC 268-4)
130
Phantom +48 V (±4 V)
54x180
540

-10, -20
80 (-12 dB/oktawa)
73 (przy 1 kHz
w odniesieniu do 1Pa)
21 (A-ważone)
142
Phantom +24 V, +48 V
(±4 V) lub bateria 9 V
33x225
390
3-pinowe XLR
czarne

metalowe, czarne
ze złotym drukiem
wokal, gitara elektryczna wokal (scena, studio)
i akustyczna, instrumenty
dęte blaszane, pekusja

Akcesoria
Akcesoria osłona przeciwwietrzna, uchwyt sztywny
uchwyt
przeciwwstrząsowy,
statyw biurkowy,
kabel XLR

200

80 (A-ważone)

71

20 (A-ważone,
IEC 268-4)
130
Phantom +48 V (±4 V)

23
IEC 268-4)
141
Phantom +24 V,
+48 V (±4 V)
47x187
308
3-pinowe XLR
grafitowe

60x130
544
srebrne
i chromowany grill
wokal, gitara
akustyczna

wokal, do zastosowań
scenicznych i do studia

osłona przeciwwietrzna koszyk
z gąbki, uchwyt do
przeciwwstrząsowy,
statywu, pokrowiec
walizka, ściereczka
do czyszczenia

uchwyt do statywu,
pokrowiec

walizka, koszyk
przeciwwstrząsowy

365 zł

399 zł

444 zł

Uwagi
Uwagi
Cena

6

255 zł
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299 zł

375 zł

455 zł

zdjęcie: Marantz Professional

RWĄCY TEMAT

Marantz MPM-3500R

MXL 990/991 MXL 2006
Mogami

MXL 550/551 MXL R144

Marantz
MPM-2000

Marantz
sE V BEAT
MPM-3500R

Marantz
MPM-3000

pojemnościowy
32

pojemnościowy
32

pojemnościowy

wstęgowy
47

pojemnościowy
34

wstęgowy

dynamiczny

pojemnościowy
34

30 Hz – 20 kHz/
30 Hz – 18 kHz
kardioidalna
15 mV/Pa

30 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz

20 Hz – 17 kHz

20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHzv

30 Hz – 19 kHz

20 Hz – 20 kHz

kardioidalna
18 mV/Pa

kardioidalna
15 mV/Pa

ósemkowa
-56 dB (0 dB = 1 V/Pa)

kardioidalna
-32 dB ±2 dB
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

ósemkowa
superkardioidalna
-34 dB ±2 dB
2,0 mV/Pa (-54 dBV)
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

kardioidalna
-36 dB ±2 dB
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

200/110

150

200/110

250

55

200

300

100

79

-10

80/78 (A-ważone)

78 (A-ważone)

80/78 (A-ważone)

80

20/18 (A-ważone,
IEC 268-4)
130/137
Phantom +48 V (±4 V)

16 (A-ważone
IEC 268-4)
130
Phantom +48 V (±4 V)

20 (A-ważone,
IEC 268-4)
130/137
Phantom +48 V (±4 V)

14 (A-ważone)

15 (A-ważone)

13 (A-ważone)

137 (THD ~1%, 1 kHz)
Phantom +48 V (±4 V)

135 (THD ~1%, 1 kHz)
Phantom +48 V (±4 V)

138 (THD ~1%, 1 kHz)
Phantom +48 V (±4 V)

60x130/22x134
544/159

50x190
590

47x170/22x134
363/91

srebrne

230x47
420
3-pinowe XLR
czarne

205x50x58
490
3-pinowe XLR
czarne

61x110
347
3-pinowe XLR
czarne

275x115x135
650

srebrne i chromowany
grill
wokal, gitara akustyczna,
overheady, instrumenty
dęte blaszane

47x171
400
3-pinowe XLR
czerwone
fioletowe
z chromowanym grillem z chromem
wokal, gitara
wokal, gitara
elektryczna i akustyczna, elektryczna, perkusja,
instrumenty smyczkowe, instrumenty
fortepian, perkusja
smyczkowe i dęte
(overheady, tomy, werble) blaszane
uchwyt sztywny
uchwyt
przeciwwstrząsowy,
ściereczka z mikrofibry,
walizka aluminiowa

wokal,
instrumenty

wokal, Instrumenty
(w tym perkusyjne)

perkusja
(werble, tomy)

wokal, instrumenty

pop filtr, uchwyt
przeciwwstrząsowy,
aluminiowa walizka

pop filtr, uchwyt
przeciwwstrząsowy,
aluminiowa walizka,
dodatkowa taśma
do uchwytu przeciwwstrząsowego

uchwyt do statywu,
pokrowiec, dodatkowa
wewnętrzna osłona
przeciwwietrzna

uchwyt
przeciwwstrząsowy,
pop filtr, aluminiowa
walizka

499 zł

599 zł

650 zł

699 zł

699 zł

uchwyt sztywny, solidna
walizka, uchwyt do
statywu

wokal, gitara
elektryczna
i akustyczna, perkusja

uchwyt elastyczny,
walizka

130 (przy 0,1% THD)

81

wewnętrzne
okablowanie Mogami

455 zł

499 zł

550 zł
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RWĄCY TEMAT

>>

studyjnych, scenicznych i filmowych, ale i tak wybór przyprawia
o zawrót głowy.
AZJATYCKIE POCHODZENIE
Niniejszy artykuł poświęciliśmy mikrofonom z dolnej półki cenowej. Granicę filtra górnozaporowego ustawiliśmy na 700 zł. Jak
w niemal każdej dziedzinie życia, która wiąże się z kupowaniem
rzeczy, mamy do wyboru produkty tanie i… nietanie. I niemal zawsze stajemy przed dylematem, w którą stronę się udać. Ci, którzy liznęli nieco psychologii sprzedaży, dobrze wiedzą, że cena nie
zawsze wynika z jakości, a jakość z ceny. Kryteria zakupu mogą
być bowiem pozamerytoryczne. Liczą się też marka, prestiż, chęć
przynależności (czyli „chcę mieć to, co sąsiad lub znany człowiek”)
czy zwykły snobizm. Rozmawiamy o rynku pro, ale to wcale nie
znaczy, że nie będziemy narażeni na powyższe triki, co sprowadza
nas do punktu wyjścia: zaczynamy od góry, czy od dołu?
Z całą pewnością nie da się rozwiązać wszystkich dylematów
potencjalnego nabywcy, ale możemy przyjrzeć się cechom produktów uznawanych za niedrogie i wyjaśnić, skąd bierze się ich
niska cena i jaki wpływ może ona mieć na jakość naszej pracy.
Jeśli chodzi o świat mikrofonów studyjnych (głównie pojemnościowych), to mniej więcej na przełomie wieków, czyli niecałe
dwadzieścia lat temu, rozpoczęła się pewna rewolucja. Na rynku
bowiem zaczęły ukazywać się podejrzanie niedrogie konstrukcje
chińskie, do tego wyglądające podejrzanie znajomo. Charakterystyczny kształt niemieckich klasyków z lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych sugerował „drogie” brzmienie, co w cenie na
poziomie 15–20 procent oryginału budziło mieszane uczucia.
Szybko okazało się, że co prawda szefowie Neumanna mogą na

SCENA
Typ
Pasmo przenoszenia
Charakterystyka
kierunkowości
Czułość
Impedancja wyjściowa (Ω)
Wymiary (mm)
Waga (g)
Złącze
Wykończenie
Przeznaczenie
Akcesoria

Cena

8

razie spać spokojnie, ale pierwsza cegiełka została obluzowana.
A tak w ogóle, to skąd Chińczycy dowiedzieli się, jak robić dobre
mikrofony?
Pierwsze skojarzenie jest takie, że po prostu skopiowali
klasyczne konstrukcje. I to oczywiście prawda, ale nawet oni z początku nie umieli porządnie wykonać najważniejszego elementu
mikrofonu pojemnościowego, czyli kapsuły. Jest ona bowiem bardzo precyzyjną konstrukcją, która nie tylko musi być wykonana
z dokładnością do mikronów, ale trzeba ją też umieć zestroić.
Polega to na właściwym „naciągnięciu” niezwykle cienkiej membrany napylanej złotem, rozciągniętej na okrągłym „stelażu”. Już
teraz wiadomo, po co są te malusieńkie śrubki wokół membrany.
Od kilkudziesięciu lat była to praca ręczna wymagająca precyzji
i wiedzy. Stąd bardzo wysokie ceny profesjonalnych mikrofonów
pojemnościowych i ich niemal kultowy status i sugestia, że mamy
do czynienia prawie z instrumentem muzycznym.
Legenda głosi, że pierwsze mikrofony zbudowane na Dalekim
Wschodzie wykonano na oryginalnych niemieckich przedwojennych maszynach, które zwycięska Armia Czerwona wywiozła do
ZSRR w ramach wojennych reparacji. Maszyny owe trafiły dalej
na wschód i tajemnica rozwiązana. Nie wiemy, ile w tym prawdy,
ale z całą pewnością jakieś maszyny znalazły się w Chinach, co
na pewno pomogło w opanowaniu procesu produkcyjnego. Na
początku były to po prostu klony gotowych konstrukcji sprzed lat,
lecz stopniowo chińskie firmy wgłębiały się w zagadnienie
i przynajmniej kilka z nich wypracowało sobie status niezależnego i do pewnego stopnia innowacyjnego producenta. Świat został
praktycznie zalany chińskimi mikrofonami pojemnościowymi
„w stylu niemieckim”, co paradoksalnie wcale nie zaszkodziło

MXL LSM-3 MXL
LSM-5GR

MXL
LSM-7GN

sE V3

sE V7 X

MXL POP
LSM-9

sE V7

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

50 Hz – 15 kHz
kardioidalna

40 Hz – 15 kHz
kardioidalna

40 Hz – 14 kHz
kardioidalna

50 Hz – 16 kHz
kardioidalna

30 Hz – 19 kHz
superkardioidalna

50 Hz – 18 kHz
kardioidalna

40 Hz – 19 kHz
superkardioidalna

-54 dB re 1 V/Pa

-54 dB re 1 V/Pa

-54 dB re 1 V/Pa

2,5 mV/Pa (-52 dB)

2 mV/Pa (-54 dB)

2 mV/Pa (-54 dB)

600
49x180
277

600
49x180
295

600
49x180
277

szare

szare

zielone

600
52x181
295
3-pinowe XLR
czarne

300
47x176
269
3-pinowe XLR
grafitowe

-74 dB ( 0 dB = 1 V/µbar
at 1 kHz)
600
54,9 x 200
363

wokal

wokal, perkusja,
instrumenty dęte
uchwyt do statywu

wokal

instrumenty

uchwyt do statywu

wokal, perkusja,
instrumenty dęte
uchwyt do statywu

uchwyt do statywu,
przejściówka,
wewnętrzna osłona
przeciwwietrzna

uchwyt do statywu,
przejściówka,
wewnętrzna osłona
przeciwwietrzna,
pokrowiec, naklejka
z logo sE, instrukcja
obsługi

uchwyt do statywu

uchwyt do statywu,
przejściówka,
wewnętrzna osłona
przeciwwietrzna

175 zł

219 zł

219 zł

299 zł

399 zł

425 zł

429 zł

kwiecień–czerwiec 2019

niebieskie, czerwone,
żółte lub zielone
wokal

300
54x184
305
3-pinowe XLR
grafitowe
wokal

RWĄCY TEMAT

zasłużonym producentom, a nawet lekko pomogło, ponieważ
każdy, kto wszedł w świat „pojemników” przez produkty chińskie,
chciał prędzej czy później spróbować oryginału.
Innym przykładem „zbezczeszczenia” tradycji było podejście
australijskiej firmy RØDE. Na początku sprawy miały się standardowo („niemiecka” kapsuła i obudowa zrobione taniej), ale
właściciel firmy Peter Friedman szybko wpadł na genialny pomysł
maszynowej zrobotyzowanej produkcji kapsuł i innych elementów mikrofonu. Z jednej strony był to pomysł ryzykowny, ponieważ zamach na tradycyjną ręczną robotę mógł zostać bardzo źle
przyjęty przez odbiorców z kręgu, było nie było, artystycznego.
Jednak zdumiewająca precyzja i powtarzalność produkcyjna
przyćmiła ewentualne wątpliwości i mikrofony RØDE stały się
jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, potwierdzając
swoją pozycję świetnymi parametrami, bardzo długą dziesięcioletnią gwarancją i niezawodnością.
CENA BYWA ZALETĄ
No dobrze, ale w takim razie dlaczego drogie mikrofony jeszcze
nie wyginęły? A skoro jest na to rozsądne wytłumaczenie –
uznawane są za lepsze od tych tańszych – to czego niedrogim
mikrofonom brakuje? Pomijając względy prestiżowe, które
można porównać do motoryzacyjnej „bez gwiazdy nie ma jazdy”,
spójrzmy na kilka kwestii technicznych.
Mikrofon pojemnościowy jest stosunkowo prostą
konstrukcją elektroniczną. Jak wspomniałem, kluczowym
elementem jest kapsuła pojemnościowa, której wykonanie
wiązało się z dużym nakładem pracy. Jednak producenci
z różnych miejsc świata opanowali oraz często udoskonalili

proces produkcyjny, co w połączeniu z dużo większą skalą
produkcji dało wymierny spadek cen. Pozostałe elementy
mikrofonu to najczęściej dość prosty układ elektroniczny
mający na celu „przetłumaczenie” zmian pojemności kapsuły
w reakcję na zmieniające się ciśnienie powietrza, wstępny
przedwzmacniacz oraz stopień wyjściowy zrealizowany
na tranzystorze lub transformatorze. Do tego obudowa,
czyli troszkę siateczki i metalowa tuba. Koszt wyżej wspomnianych elementów może być niski, ale tu dochodzimy do
pierwszej trudności.
Mikrofon operuje na bardzo niskich poziomach sygnału, co
powoduje, że cały układ jest niezwykle czuły na wszelkie czynniki
niepożądane. Zaliczyć do nich możemy zakłócenia elektryczne
i elektromagnetyczne, zmiany temperatury i wilgotności, a nawet
zwykłe wstrząsy. Jeśli zastosujemy tańsze elementy (rezystory,
kondensatory, tranzystory itd.), musimy liczyć się z ich niższą
trwałością (która może objawiać się pogorszeniem i „rozjechaniem” parametrów w czasie) i mniejszą powtarzalnością, co
z kolei spowoduje, że każdy egzemplarz mikrofonu może mieć
trochę inne brzmienie. Ale tego typu wady wcale nie muszą nam
przeszkadzać! Jeśli kupujemy jeden mikrofon, który uprzednio
sprawdziliśmy i o który będziemy dbać, może nam służyć całe lata.
A nawet jeśli któregoś dnia zwariuje (lub wyzionie ducha), żal po
nim będzie mniejszy niż w przypadku dzieła niemieckiej inżynierii
za grube tysiące złotych. Właśnie z tego powodu wiele studiów
nagrań, gdzie praca trwa na okrągło, ma zawsze kilka niedrogich
egzemplarzy. Przydają się w mniej wymagających lub bardziej
niebezpiecznych sytuacjach (nagrania w terenie, rejestracja chóru
dziecięcego itp.).
>>

MXL Tempo

sE V7 MC1

MXL DX-2

dynamiczny

dynamiczny
dwukapsułowy
50 Hz – 14 kHz
kardioidalna,
superkardioidalna
52 dB re 1 V/Pa, -54 dB
re 1 V/Pa
400/600
43x156
204

40 Hz – 19 kHz
superkardioidalna
2 mV/Pa (-54 dB)
300
54x92
150
grafitowe
wokal

mateliczne grafitowe,
czarne
gitara elektryczna

429 zł

495 zł

zdjęcia: MXL (2)

czarna wewnętrzna
uchwyt do statywu,
osłona przeciwwietrzna, pokrowiec
karta gwarancyjna;
wymaga nadajnika Shure

kwiecień–czerwiec 2019

9

RWĄCY TEMAT

>>

OBSZARY OSZCZĘDNOŚCI
Oczywiście sprawą zasadniczą jest brzmienie. Utarła się opinia,
że tanie mikrofony mają problem z radzeniem sobie z niektórymi elementami leżącymi w wyższych partiach częstotliwości.
Najczęściej chodzi o zgłoski wybuchowe i „esy”, co skutkuje nieco
szeleszczącym brzmieniem, a w przypadku języka polskiego jest
to niezwykle ważna sprawa. Druga to niepotrzebne podbicie
góry, które w dodatku może po prostu nieładnie brzmieć. Doświadczenie często potwierdza te obawy, ale trzeba powiedzieć,
że tych przypadków jest coraz mniej, ponieważ producenci robią,
co mogą, aby temu zaradzić. Uważnie porównując mikrofon za
500 zł i za 10 tysięcy zł znajdziemy różnice. Tani mikrofon będzie
miał mniej szlachetną górę, co jest oczywiście opisem wysoce
nieprecyzyjnym, ale przy odrobinie wprawy będziemy umieli

MOBILE

IK iRig Voice IK iRig
Mic Lav

Typ pojemnościowy
Rodzaj lampy
Kapsuła (średnica w mm)
Pasmo przenoszenia 100 Hz - 15 kHz
Charakterystyka kierunkowości kardioidalna
Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Poziom szumów (dB)
Maks. SPL dla 0,5% THD (dB)
Częstotliwość próbkowania (kHz)
Rozdzielczość bitowa
Zasilanie
Wymiary (mm)
Waga (g)
Złącze

IK iRig Mic

MXL
MM-165GP

RØDE Video
Mic Me-L

pojemnościowy

pojemnościowy

pojemnościowy

pojemnościowy

pojemnościowy

pojemnościowy

6
30 Hz - 16 kHz
kardioidalna
-35 ±3 dB przy 1 kHz,
0 dB = 1 V/Pa

2,54
60 Hz - 18 kHz
100 Hz - 15 kHz
dookolna
kardioidalna
-35 dB 1 mV/Pa (17,8 mV
przy 94 dB SPL)
± 2 dB przy 1 kHz
3000

27 (A-ważone)
110

120

105

120

12,7
100 Hz - 20 kHz
superkardioidalna
-33 dB 1 mV/Pa
(22 mV przy 94 dB SPL)
± 2 dB przy 1 kHz
25
-20/-10
80
20 (A-ważone)
140

zasilanie z urządzenia
215x53
253
mini-jack 3,5 mm

zasilanie z urządzenia
24x7,5
22
1/8” TRRS

bateria 9 V
38x21x80
34
mini-jack 3,5 mm

zasilanie z urządzenia
118x4,5
6
mini-jack 3,5 mm

zasilanie z urządzenia
222x47x45
300
mini-jack 3,5 mm

9,1x14,3
45

czarne

czarne

srebrno-czarne

czarne

nagrania w plenerze

broadcast

wokal (studio, scena,
plener)

do kamer GoPro
(Hero 3/3+/4)

futrzana osłona
przeciwwietrzna

osłona przeciwwietrzna
z gąbki, klips do montażu

ochronne zasuwane
etui, klips do mikrofonu,
adapter gwintu
z 5/8” na 3/8”, aplikacje
dla wokalistów
i twórców piosenek
współpracuje
z urządzeniami
pracującymi pod iOS
(nowsze modele
wymagają przejściówek
Lightning -> jack 3,5 mm),
większością działających
pod Androidem
i komputerów
pracujących pod Mac OS

osłona przeciwwietrzna
z gąbki, osłona
przeciwwietrzna z futra,
klips

265 zł

340 zł

Akcesoria osłona przeciwwietrzna zdejmowana osłona
z gąbki, pokrowiec
przeciwwietrzna z gąbki,
ochronny
uchwyt mikrofonowy,
pokrowiec, kabel
o długości 1,5 m
Uwagi współpracuje
z urządzeniami
pracującymi pod iOS
(nowsze modele
wymagają przejściówek
Lightning -> jack 3,5 mm),
większością działających
pod Androidem
i komputerów
pracujących pod Mac OS

10

to usłyszeć. „Szlachetność” objawi się głównie tym, że partię
nagraną drogim mikrofonem łatwiej będzie osadzić w miksie.
Inna też może być reakcja na transjenty, co wyjdzie podczas
nagrywania bębnów, gitary, ale też wokalu. Drogi mikrofon może
wymagać mniej zabiegów typu korekcja i kompresja. Trzeba jednak pamiętać, że różnice mogą być bardzo drobne i choć są one

RØDE
RØDE
VideoMic Me smartLav+

Wykończenie białe, zielone, niebieskie, czarne
różowe lub żółte
Przeznaczenie wokal
wokal

Cena

MXL 550/551

177 zł

kwiecień–czerwiec 2019

współpracuje
z urządzeniami
z systemami iOS i dużą
częścią pracujących
pod Androidem

219 zł

wymagany iOS

222 zł

244 zł

40 Hz – 18 kHz
dookolna
-42 dB ±3 dB (1 kHz,
0 dB=1 V/Pa)

12,7
20 Hz - 20 kHz
superkardioidalna
-33 dB 1 mV/Pa
(22 mV przy 94 dB SPL)
± 2 dB przy 1 kHz
25

19,5 (A-ważone)
115
44,1, 48
24
zasilanie z urządzenia
26x20x74
28
mini-jack 3,5 mm,
Lightning
czarne
nagrania w plenerze
urządzeniami
pracującymi z systemem
iOS (aparaty
fotograficzne, kamery)
futrzana osłona
przeciwwietrzna

wymagany iOS 11

349 zł

RWĄCY TEMAT

niezwykle ważne dla doświadczonego realizatora,
to dla kogoś, kto dopiero zaczyna, będą kompletnie
nieistotne. Więc może lepiej na początku sprawić
sobie coś tańszego, potem porządnie nauczyć się
fachu, a dopiero wtedy rozejrzeć się za czymś mniej
lub bardziej „kultowym”.
Podobnie rzecz będzie się miała z mikrofonem lampowym, który w rzeczywistości jest
normalnym mikrofonem pojemnościowym z układem elektronicznym opartym o lampę elektronową (kapsuła mikrofonu nie jest lampowa, jak
niektórzy sądzą…). Oszczędność w tym przypadku to tańszy zasilacz, lampa czy nawet wielożyłowy kabel łączący mikrofon z zasilaczem.
>>

KONFERENCJA
Typ
Pasmo przenoszenia
Próbkowanie (kHz)
Przetwornik A/C
Zasilanie
Wymiary (mm)
Złącze

Wykończenie
Przeznaczenie

IK iRig Mic
Field

IK iRig Mic
HD 2

RØDE iXY
Lightning

pojemnościowy

pojemnościowy

pojemnościowy

14
40 Hz - 20 kHz
kardioidalna

12,7
20 Hz - 20 kHz
kardioidalna
-40 dB, 10 mV/Pa

18 (A-ważone)
115
44,1, 48
24
zasilanie z urządzenia
50x57,5x16
30
mini-jack 3,5 mm
czarne

125
96
24
zasilanie z urządzenia
188x49
325
micro-USB,
mini-jack 3,5 mm
czarne

20 Hz - 20 kHz
kardioidalna (XY 90°)
-42,0 dB re 1 V/Pa
(8,52 mV @ 94 dB SPL)
±2 dB @ 1 kHz
0
72
18 (A-ważone)
120
96
24
zasilanie z urządzenia
46x55x40
40
Lightning
czarne

stereofoniczne
nagrywanie w terenie
na urządzeniach
przenośnych z iOS

wokal

osłona przeciwwietrzna
z gąbki, pokrowiec
ochronny

kabel Lightning -> micro osłona przeciwwietrzna,
-USB, kabel USB -> micro pokrowiec
-USB, pokrowiec, uchwyt
mikrofonowy, adapter
gwintu z 5/8” na 3/8”,
stołowy stojak
współpracuje
wymagany iOS
z urządzeniami
pracującymi pod iOS,
większością działających
pod Androidem
i komputerów
pracujących
pod Mac OS

współpracuje
z urządzeniami
z systemami iOS

nagrania w plenerze

Cena

FOTO
WIDEO

580 zł

MXL
AC-424

pojemnościowy
40 Hz–16 kHz
44,1, 48
16-bitowy Delta Sigma
z THD+N - 0,01%
z urządzenia (USB)
406x76
USB (zgodność
z 1.1, 2.0), 2x mini-jack
3,5 mm (słuchawkowe
i rozszerzenia)
czarne
konferencje webowe

pojemnościowy
40 Hz–16 kHz
44,1, 48
16-bitowy Delta Sigma
z THD+N - 0,01%
z urządzenia (USB)
109x76x51
USB (zgodność
z 1.1, 2.0), mini-jack
3,5 mm

pojemnościowy
40 Hz–16 kHz
44,1, 48
16-bitowy Delta Sigma
z THD+N - 0,01%
z urządzenia (USB)

340 zł

Impedancja wyjściowa (Ω)
Przełącznik dla tłumika (dB)
Przełącznik filtra dolnozaporowego (Hz)
Poziom szumów (dB)
Maks. SPL dla 0,5% THD (dB)
Zasilanie
Wymiary (mm)
Waga (g)
Złącze
Wykończenie
Przeznaczenie

Cena

USB (zgodność
z 1.1, 2.0), mini-jack
3,5 mm

czarne, białe
konferencje w biurach
i salach konferencyjnych,
ale także konferencje
webowe
kabel 150 mm

czarne
konferencje w biurach
i salach konferencyjnych,
ale także konferencje
webowe

konstrukcja
trzykapsułowa
o promieniu
działania 180°,
współpracuje
z komputerami PC i Mac

konstrukcja
trzykapsułowa
o promieniu
działania 180°

465 zł

550 zł

RØDE
RØDE
RØDE Stereo
VideoMicro VideoMic GO VideoMic

Typ pojemnościowy
Kapsuła (średnica w mm) 12,7
Pasmo przenoszenia 100 Hz – 20 kHz
Charakterystyka kierunkowości kardioidalna
Czułość

570 zł

MXL
AC-404

Akcesoria kabel 150 mm, osłona
przeciwwietrzna
z gąbki, gesia szyja
380 mm
Uwagi przycisk wyłączający
do prowadzenia
rozmów prywatnych,
można połączyć
z trzema kolejnymi
mikrofonami AC-40EXT,
współpracuje
z komputerami PC i Mac

Akcesoria

440 zł

MXL
AC-400

pojemnościowy
2x12,7
40 Hz – 20 kHz
kardioidalna,
XY 90°
-33 dB 1 mV/Pa
-35 dB 1 mV/Pa
-38 dB 1 mV/Pa
(22 mV przy 94 dB SPL) (17,8 mV przy 94 dB SPL) (12,6 mV przy 94 dB SPL)
±2 dB przy 1 kHz
±2 dB przy 1 kHz
±2 dB przy 1 kHz
200
-10
80
20 (A-ważone)
34 (A-ważone)
20 (A-ważone)
140
120
134
z urządzenia
z urządzenia
bateria 9 V
21x80
73x79x167
102x65x170
42
73
288
mini-jack 3,5 mm
mini-jack 3,5 mm
mini-jack 3,5 mm
czarne
czarne
czarne
nagrania w plenerze
nagrania w plenerze
nagrania w plenerze
(aparaty fotograficzne, (aparaty fotograficzne, (aparaty fotograficzne,
kamery)
kamery)
kamery)
uchwyt elastyczny,
zintegrowany uchwyt
zintegrowany uchwyt
osłona przeciwwietrzna elastyczny
elastyczny, osłona
przeciwwietrzna

233 zł

pojemnościowy
12,7
100 Hz - 16 kHz
superkardioidalna

299 zł

699 zł
kwiecień–czerwiec 2019
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W swoich rozważaniach skupiłem się na mikrofonie pojemnościowym, ale powyższe zasady można odnieść do każdego
typu przetwornika. Mikrofon wstęgowy to też głównie kapsuła,
czyli mikronowej grubości wstęga aluminiowa rozciągnięta
na magnesie o specjalnym kształcie. Mamy tu jeszcze niższe
poziomy sygnału i jeszcze większą podatność na zakłócenia
i uszkodzenia (wstęga jest tak cienka, że nawet mocniejsze
kaszlnięcie może ją bezpowrotnie zniszczyć). Mikrofony
dynamiczne powinny być jeszcze bardziej odporne na warunki
zewnętrzne, a wtedy warto zbudować porządne zawieszenie
kapsuły. To wszystko rodzi koszty.
Na koniec warto wspomnieć, że każdy produkt można
dowolnie „opakować”. Rozumiemy przez to wszelkie akcesoria (uchwyty, pop filtry, kable), samo opakowanie (pudełko,

WEB

IK Multimedia Marantz
iRig Mic Cast MPM1000U

Typ pojemnościowy
Kapsuła/wstęga (średnica/długość w mm)
Pasmo przenoszenia 100 Hz – 15 kHz
Charakterystyka kierunkowości kardioidalna

Czułość

Impedancja wyjściowa (Ω)
Częstotliwość próbkowania (kHz)
Przetwornik A/C
Stosunek sygnał-szum (dB)
Poziom szumów (dB)
Maks. SPL dla 0,5% THD (dB)
Zasilanie
Wymiary (mm)
Waga (g)
Złącze

110

30x47x10
15
mini-jack 3,5 mm

Wykończenie srebrno-czarne

12

175 zł

kwiecień–czerwiec 2019

Piotr Dygasiewicz

Marantz
MXL
MPM2000U Tempo

M-Audio
Uber Mic

RØDE
PodMic

MXL Studio 1
USB

pojemnościowy
14
20 Hz – 17 kHz
kardioidalna

pojemnościowy
16
20 Hz – 18 kHz
kardioidalna

dynamiczny

pojemnościowy

20 Hz – 20 kHz
kardioidalna

40 Hz – 20 kHz
kardioidalna

-34 dB ±2 dB
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

-36 dB +2 dB
-47 dB re 1 v/Pa
(0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

pojemnościowy
3x 16
20 Hz – 16 kHz
kardioidalna,
ósemkowa, dookolna
i stereo
-45 dB
(0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz)

100
48
16-bitowy

100
48
16-bitowy

78
16 (A-ważone)
132 (THD ~1%, 1 kHz)
USB

84
16 (A-ważone)
126 (THD ~1%, 1 kHz)
USB
187x51
47x190
370
280
USB
USB (1.1, 2.0),
mini-jack 3,5 mm
czarne
czarno-czerwone,
biało-czerwone,
srebrno-czarne
podcasty
wokal, podcasty,
czaty wideo

USB
czarne

Przeznaczenie podcasty, wywiady,
podcasty
wykłady, notatki
głosowe,
przemówienia
Akcesoria wbudowana osłona
kabel USB,
przeciwwietrzna,
uchwyt do statywu
statyw stołowy,
dwie aplikacje do
nagrywania,
wbudowana osłona
przeciwwietrzna
Uwagi współpracuje
z urządzeniami z iOS 4.3
lub nowszym,
Androidem (zgodne
ze standardem
CTIA/AHJ),
komputerami Mac
z lat 2008-2013
(z wyłączniem Mac Pro)
Cena

skrzyneczka plastikowa lub drewniana, często wyściełana
aksamitem), długość gwarancji, a nawet takie drobiazgi jak
jakość opisów czy grawerunków na obudowie. Wbrew
pozorom wpływ tych czynników na cenę końcową może
być ogromny.
Jak widać, nie ma się co bać mikrofonów, które można
kupić w cenie jednego tankowania średniej wielkości samochodu. Nie dostarczą one wrażeń porównywalnych z zakupem
wintydżowego Neumanna z roku 1962, ale mogą okazać się
kompetentnym narzędziem do realizacji naszych zamierzeń.
Warto też uzmysłowić sobie, że jakość nawet mocno tanich
mikrofonów w roku 2019 jest wyższa niż tych całkiem drogich
20 lat temu.

255 zł

kabel USB, uchwyt
przeciwwstrząsowy,
plastikowe pudełko

419 zł

pojemnościowy
40 Hz – 18 kHz
kardioidalna

-57,0 dB re 1 V/Pa
(1,60 mV @ 94 dB SPL)
±2 dB @ 1 kHz
320

44,1, 48
16-bitowy Delta Sigma
z THD + N = 0,01%

44,1, 48
16-bitowy
110
120
mini-USB
114x273 (ze statywem)
1800 g (ze statywem)
mini-USB,
mini-jack 3,5 mm
czarne

wokal, instrumenty,
podcasty, broadcast

172 x 109 x 62
937
3-pinowe XLR

47x175
317
USB,
mini-jack 3,5 mm
szaro-czarne

podcasty

wokal, instrumenty
dęte blaszane,
podcasty

statyw biurkowy,
uchwyt sztywny,
kabel USB

444 zł

uchwyt sztywny, kabel
USB 250 mm,
ściereczka z mikrofibry,
biurkowy statyw,
solidna walizka

przycisk Mute;
wbudowany pop filtr
współpracuje z PC
(Windows 7) i Mac
(OS 10.10.5), a także
iOS iOS za
pośrednictwem Apple
iPad Camera
Connection Kit (należy
dokupić oddzielnie)

zgodny z PC i Mac

499 zł

599 zł

555 zł

RWĄCY TEMAT
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Stabilni jak
SteadyClock
O początkach firmy, filozofii stojącej za pisaniem sterowników do sprzętu
wycofanego z produkcji i otworzeniu oczu audiofilom mówi
Matthias Carstens
Pierwszym waszym produktem był DAM-1, cyfrowy
analizator dźwięku. Jednak jak w ogóle do tego doszło,
że 1996 roku wraz z Ralfem Männelem założyliście firmę?
Ralf zaprojektował i zbudował DAM-1. Później wysłał go do
nieistniejącego już niemieckiego magazynu o elektronice „ElRad”,
by o nim napisał. W tamtych czasach byłem redaktorem w tym
piśmie. Zasugerowałem kilka usprawnień dotyczących funkcji
urządzenia i poprawki w graficznym interfejsie użytkownika
obsługującego je oprogramowania. Pan Männel szybko je wprowadził. Zdecydowaliśmy się kontynuować współpracę i wyprodukować DAM-1 w niewielkiej ilości za pośrednictwem firmy IMM,
która nadal produkuje urządzenia RME. Dodawaliśmy kolejne
ulepszenia i zmiany. Tak narodziło się RME!
Firmę założyli specjaliści od sprzętu i oprogramowania,
a chodziło o dostarczenie gotowego produktu. Jakie problemy
mieliście na początku?
Jak wspomniałem, skontaktowaliśmy się z lokalnym wytwórcą,
który był w stanie wyprodukować urządzenia w rozsądnej cenie.
Brakowało nam działu sprzedaży. Za sprawą moich kontaktów
w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną instrumentów

Garść ważnych kart RME

Interfejs Fireface UFX II

Preamp Ocamic XTC

Karta MADIface XT

Karty PCI HDSPe RayDAT
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Przetwornik analogowo-cyfrowy
ADI-8 DS MKIII

Matthias Carstens
Współzałożyciel RME, współwłaściciel i szef działu projektowania, który w firmie zajmuje się także wieloma innymi rzeczami,
między innymi marketingiem. Z wykształcenia jest inżynierem
elektroniki. Nim założył firmę, pracował jako niezależny
projektant i tester sprzętu (m.in. brał udział w betatestach
analizatorów dźwięku Neutrik A1 i A2, proponował do nich
poprawki), naprawiał sprzęt w serwisie i był dziennikarzem. Poza
tym grał w zespole na perkusji i interesował się nagrywaniem.
Suma tych doświadczeń przydała się przy założeniu RME.

muzycznych w Niemczech szybko znaleźliśmy dystrybutora, który
zamówił i sprzedał nasze urządzenia. Była to firma Synthax. W 1996
roku stała się światowym dystrybutorem wszystkich produktów
RME. Jest nim także obecnie, choć zmieniła nazwę na Audio AG.
Bardzo szybko zajęliście się kartami audio. Zrobiliście
to po zbadaniu zapotrzebowania rynku, czy uważaliście, że
macie w tej kwestii coś nowego do zaproponowania?
W tym samym 1996 roku, gdy jeszcze pracowałem w „ElRadzie”,
dwóch młodych ludzi przysłało projekt cyfrowej karty audio na
złączu PCI. Z jednej strony stanowiła znakomite uzupełnienie do
DAM-1, z drugiej miała coś wyjątkowego, ponieważ w tamtym
czasie większość kart używała magistrali ISA. Mechanizm był
podobny: zgłosiłem mnóstwo zmian i usprawnień, a autorzy
projektu szybko je wprowadzili. Wtedy zapytałem ich, a byli to
Martin i Uwe Kirstowie, czy byliby zainteresowani sprzedażą
swojego sprzętu pod marką RME za pośrednictwem naszego
dystrybutora. Zgodzili się i w ten sposób skompletowaliśmy trzon
zespołu RME.
DIGI96, wprowadzona na rynek w 1998 roku, była pierwszą
kartą audio na świecie o parametrach 24 bity/96 kHz.
Czy można określić ją jako jeden z kamieni milowych
w rozwoju firmy?

zdjęcia: RME

NAGRAJ MUZĘ

Pełna lista sprzętu, który postrzegamy jako kamienie milowe,
byłaby za długa na taką rozmowę. Przez te lata byliśmy pierwsi na
wielu polach: pełny 24-bitowy duplex do Windows NT, wielokanałowa obsługa NT, zaprojektowanie sprzętu do ASIO, wsparcie
pełnego bezpośredniego monitoringu ASIO, zgodność ASIO
z wieloma klientami, FireWire 800, szerokie wsparcie cyfrowego
mikrofonu… Pełną i aktualną listę można znaleźć na naszej stronie. Ale nie chodzi tylko o bycie pierwszym, ale też o robienie lepszych i bardziej użytecznych produktów. Nasz pierwszy interfejs
USB 2.0, Fireface UC, nie był pierwszym w ogóle urządzeniem
tego typu na świecie. Jednak pierwszym, które zachowywało się
tak, jak powinno. Miało niską latencję, natychmiastowe przełączanie częstotliwości próbkowania, przekonującą wydajność i bez
problemów współpracowało z innymi urządzeniami. Gdy patrzę
na to z dzisiejszej perspektywy, Fireface UC udowodnił, że złącze
USB 2.0 jest przydatne w sprzęcie służącym do przetwarzania
dźwięku. To otworzyło drzwi wielu innym produktom innych firm,
które pojawiły się później.
Sukcesy na polu hardware’u szły w parze z innowacjami na
polu software’u. Skąd się wziął pomysł, by opracować
sterowniki pozwalające pracować jednocześnie
z kilkoma kartami?
Nadawcy i telewizje nie miały wystarczającej liczby kanałów.
Dla nich im więcej, tym lepiej. Z drugiej strony rewolucja
DAW-ów sprawiła, że profesjonalni i półprofesjonalni użytkownicy zaczęli domagać się więcej i więcej kanałów.
W dodatku część użytkowników potrzebowała mieszanki

Tak zwana „mentalność wyrzucania”
nigdy nie była akceptowana
w naszym zespole
formatów wyjścia/wejścia, które nie były dostępne za
pomocą jednej karty
Wasze urządzenia zdobyły mnóstwo nagród, firma przez
23 lata istnienia bardzo się rozwinęła i wygląda na to,
że kroczycie od sukcesu do sukcesu. Czy były jednak jakieś
kryzysowe momenty?
Nie mogę przypomnieć sobie żadnego kryzysu. Jesteśmy stabilni
jak nasz SteadyClock. (śmiech)
Co uważacie zatem za największe osiągnięcie firmy?
Pracę luźnej grupy wspaniałych ludzi przez tak wiele lat nad
ekscytującymi produktami.
Jak wygląda współpraca działu oprogramowania z działem
sprzętu, dzięki której wasze interfejsy są uznawane
za niezwykle stabilne?
Zapewne bierze się to z tego, że programiści piszący sterowniki do
systemów Mac i Windows zajmują się także sprzętowym firmware’em. „Dział sprzętowy” to produkcja w IMM, które buduje
również prototypy według naszych specyfikacji. Co prawda nie
kwiecień–czerwiec 2019
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do końca ma to związek ze stabilnością, ale prace IMM przyczyniły się do naszej reputacji. Firma przez te wszystkie lata buduje
solidne, trwałe i niezawodne urządzenia. Jej pracownicy mają duże
doświadczenie i starają się minimalizować liczbę błędów, a tym
samym zwrotów. Sprzęt RME działa długo i to w pełnym zakresie.
No właśnie: mimo zmian jedna rzecz pozostaje jednak
niezmienna – nadal opracowujecie sterowniki do swoich
starych produktów, już niesprzedawanych, by pracowały
z nowymi systemami. Nie lepiej pójść drogą Microsoftu
i ogłaszać, że np. w tym roku kończymy wsparcie dla kart
wyprodukowanych dajmy na to 15 lat temu?
Oczywiście można, ale dla nas to nie ma sensu. Jeśli sprzęt nadal
znakomicie pracuje, byłoby głupotą czynienie go śmieciem przez
brak aktualizacji sterownika. Poza tym uważamy, że ludzie lubią
długotrwałe wsparcie. Tak zwana „mentalność wyrzucania” nie
jest już akceptowana, a w naszym zespole nie była nigdy. Ta polityka ma jednak także swoje ograniczenia. Na przykład narzędzia
programistyczne, których używamy, zmieniają się z czasem,
zmieniają się komputery i w końcu dochodzimy do punktu, gdy
nie jesteśmy w stanie skompilować nowego firmware’u, który
działałby na starszych komputerach. Nie ma także sensu aktualizacja sterowników do produktów, które współpracują jedynie ze
starymi komputerami, których nikt już nie ma i nie używa.
Obecnie dość często aktualizowany jest system Windows.
Czy to w jakiś sposób komplikuje wam pracę?
Tak jak w przypadku każdego użytkownika systemu Windows –
przywrócenie komputera do poprzedniego stanu i sprawdzenie,
czy całe oprogramowanie nadal działa. Reszta obsługi dźwięku
Windows, zwłaszcza ASIO, po prostu działa bez względu na to,
jakiej wersji Windows używasz. To zasadnicza różnica w stosunku

Co znaczy nazwa
Znaczenie RME pozostaje nieujawnione. Można sądzić, że to Ralf
Männel Engineering. Znalazłyby się logiczne argumenty dla
poparcia tej wersji, ale nie mogę jej potwierdzić. (śmiech)
A może to Ralf Matthias Enterprise? Albo…

RME
Niemiecka firma z siedzibą w Haimhausen założona w 1996 roku.
Projektuje i sprzedaje karty audio, konwertery analogowo-cyfrowe, preampy mikrofonowe, interfejsy PCI i wiele innych.
Przez lata wypracowała sobie opinię producenta niezawodnego
i długowiecznego sprzętu.

do MacOS, gdzie każda nowa wersja może potencjalnie zakłócać
obsługę dźwięku, zmuszając nas do dostosowania sterowników
lub firmware’u. A to zdarza się regularnie. Nie przypominam
sobie, żeby coś takiego miało miejsce w systemie Windows.

Nadchodzą trudne czasy dla
melomanów, którzy dorastali
na utworach Yes, Pink Floyd
i Genesis
Ostatnio zaczęliście wchodzić w segment hi-fi. Wasze
urządzenia pod względem jakości sygnału z pewnością tam
pasowały, a jednak przyzwyczajenia tej grupy odbiorców są
inne niż osób pracujących w studiu czy na scenie. W jaki sposób przystosowaliście swoje produkty do gustów audiofilów?
Dając im funkcje, które wszystkie inne firmy przegapiły lub
nie odważyły się dodać. Możemy mówić o czymś prostym, jak
kontrola balansu. Wciąż nie mogę uwierzyć, że 99,9 procent
wszystkich przetworników DAC jej nie ma. Możemy też wskazać
bardziej wyrafinowane funkcje takie jak sterowanie Bass i Treble.
Oczywiście nie poprzestaliśmy na tym. ADI-2 Pro i ADI-2 DAC
mają mnóstwo funkcji, których nie ma w innych urządzeniach,
a ludzie szybko dowiedzieli się, że są one bardzo przydatne. Nie
każdy będzie potrzebował ich wszystkich, ale z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie. Zabawne jest, że audiofile dowiadują się,
że szeroko rozpowszechnione ograniczenie do podstawowych
funkcji nie zapewnia im dźwięku, którego chcą i potrzebują. Trochę EQ tu, mała zmiana filtra tam, regulacja szerokości i głośności
stereo sprawiają, że słuchanie ulubionej muzyki daje im więcej
radości. Oczywiście zagorzali audiofile nigdy nie skorzystają
z takich możliwości... (śmiech)
Jakie obecne zmiany na rynku audio uważacie
za najważniejsze?
Zmiana z CD na streaming i ze stacjonarnego słuchania muzyki
na mobilne. To idzie w parze zarówno z utratą jakości dźwięku
w przypadku mobilnych graczy i korzystania ze słuchawek, jak
i ze sposobem słuchania muzyki: jako szum tła lub maksymalnie
30 sekund sekcji refrenu. Nadchodzą trudne czasy dla melomanów, którzy dorastali na utworach Yes, Pink Floyd i Genesis.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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IK Multimedia AXE I/O

Więcej niż
interfejs
IK Multimedia specjalizuje się ostatnio w produkcji
sprzętu, który należy do szczególnej kategorii o nazwie
„coś pomiędzy”. Jego najnowsza propozycja stanowi
hybrydę interfejsu ze wzmacniaczem

N

ajnowszy interfejs klasy premium IK Multimedia
zaprojektowało z myślą o gitarzyście nagrywającym
swoje kompozycje. O jego klasie świadczą choćby
nietypowe parametry urządzenia. W przeciwieństwie do tanich interfejsów AXE I/O nie ogranicza odpowiedzi
basowej do 20 Hz, rejestrując w pełni nawet najgłębszy bas. Nie
odcina także dźwięków powyżej 20 kHz. Zakres dynamiki 117 dB
i pasmo przenoszenia 3 Hz – 32 kHz pozwalają uchwycić każdy
szczegół, a przy tym zachować przejrzysty dźwięk.
AXE I/O wyposażono w dwa wejścia ¼” Hi-Z z przodu dla
gitar i basów, dwa tylne wejścia combo z zasilaniem Phantom do
podłączenia mikrofonów i instrumentów liniowych oraz precyzyjne przednie mierniki wartości szczytowych do wygodnego
monitorowania poziomu sygnału na wejściu kanałów. Interfejs
ma także dwa wyjścia symetryczne, dwa niesymetryczne, w tym
jedno niezbalansowane wyjście na wzmacniacz, oraz wydajne
wyjście słuchawkowe umożliwiające podłączenie monitorów
i słuchawek, z ich niezależnym poziomem głośności. Pokrętło
Monitor ułatwia miksowanie bezpośredniego monitoringu
i dźwięku z komputera z zerową latencją. Konwersja z rozdzielczością 24 bitów przy maksymalnej częstotliwości próbkowania
192 kHz i stabilny wewnętrzny procesor zapewniają pełną
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wierność wokali, instrumentów akustycznych, wzmacniacza
gitary czy po prostu brzmień z programu AmpliTube – rozbudowanej biblioteki wirtualnego sprzętu.
Powyższe parametry, jakkolwiek budzące szacunek, należą
do świata interfejsów. Tymczasem AXE I/O oferuje także zmiany barwy brzmienia, co już bardzo zbliża go do wzmacniaczy.
Główny panel interfejsu oferuje trzy różne topologie obwodów
wpływające na sygnał:
– PURE: całkowicie przezroczysty i bardzo dokładny przedwzmacniacz, który nie barwi dźwięku,
– JFET: zapewnia subtelne wzmocnienie harmoniczne
właściwe przedwzmacniaczom lampowym; niewielki zakres
tonów średnich dodaje ciepła, poszerzając możliwości tonalne
instrumentu,

NAGRAJ MUZĘ

– ACTIVE: pomija niepotrzebne etapy wzmocnienia przy
korzystaniu z aktywnych przetworników, aby zachować ścieżkę
sygnału tak krótką, przezroczystą i czystą, jak to tylko możliwe.
Dwa przedwzmacniacze mikrofonowe PURE zapewniają
szeroką, płaską charakterystykę częstotliwościową w zakresie
od 5 Hz do 32 kHz, ±0,5 dB (przy częstotliwości próbkowania
96 kHz), aby uniknąć niechcianego zabarwienia, a także doskonale zachować dźwiękową charakterystykę instrumentu oraz
sygnaturę dowolnego mikrofonu, jaki zostanie podłączony.
Oferują one dynamikę 116 dB, więc radzą sobie z nagrywaniem
nawet najdelikatniejszych instrumentów, ale także ułatwiają
nagrywanie najgłośniejszych wzmacniaczy.
Każdy doświadczony gitarzysta wie, że przetworniki gitary
mogą radykalnie zmienić swój charakter w zależności od
impedancji przedwzmacniacza. Wiele wzmacniaczy gitarowych
oferuje obciążenie 1 MΩ, podczas gdy pedały mogą działać
znacznie niżej. Dlatego też brzmienie i czas reakcji gitary mogą
się bardzo zmienić podczas podłączania do różnych urządzeń.
Opatentowana w urządzeniu AXE I/O technologia Z-Tone pozwala na wybranie impedancji od 1 MΩ do 2,2 kΩ, która współdziała z pickupami. Przy maksymalnej dźwięk będzie bardziej
zwarty, ostrzejszy i bardziej precyzyjny. Gdy

zwiększymy obciążenie, stanie się grubszy i bardziej odważny.
Można wówczas nadać gitarom jeszcze inną barwę, a dzięki
zaledwie kilkuminutowemu ustawieniu wybrać brzmienie, które
pasuje do miksu.
Wielu gitarzystów próbowało zintegrować swoje wzmacniacze i interfejsy z DAW-em, aby odkryć, że nie jest to łatwe
zadanie. Konieczność posiadania skrzynki DI lub przerywacza
pętli masy było nieodzowne, aby zapobiec buzzowi i szumowi.
Ciągłe rozłączanie i ponownie podłączanie pomiędzy nagrywaniem bezpośrednim a nagrywaniem przez wzmacniacz jest
wyjątkowo denerwujące podczas tworzenia muzyki. Interfejs
audio AXE I/O ułatwia łączenie dzięki Amp Out. Jest to uziemione, niskoszumowe wyjście ¼” znajdujące się bezpośrednio
na przednim panelu. Wystarczy nagrać utwór z czystą kopią
sygnału gitary i użyć Amp Out, by eksperymentować z różnymi
ustawieniami wzmacniacza, stompboxa i mikrofonu lub zmienić
urządzenie na inne.
Pokrętło Preset pozwala łatwo przewijać ustawienia
wstępne programu AmpliTube. Wystarczy je nacisnąć, aby
wybrać i załadować funkcję. Można znaleźć idealne ustawienie
bez używania myszy komputerowej. Przy używaniu innego
oprogramowania pokrętło Preset można przypisać do dowolnej
kwiecień–czerwiec 2019
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funkcji. Dzięki temu bezpośrednio sterujemy preferowanym
wirtualnym urządzeniem. Dwa dedykowane wejścia kontrolera
umożliwiają podłączenie maksymalnie dwóch pedałów ekspresji lub dwóch pojedynczych albo podwójnych przełączników do
sterowania AmpliTube lub dowolnym innym oprogramowaniem
w czasie rzeczywistym podczas gry. Korzystając z funkcji uczenia MIDI przez aplikację AmpliTube, klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny parametr, który chcemy kontrolować,
przyporządkowujemy go i przypisujemy przez naciśnięcie pedału.
Można wykonać do sześciu różnych konfiguracji kontrolera
z AXE I/O, łącząc pedały i przełączniki. Można także użyć wejścia/

wyjścia MIDI do podłączenia kontrolerów podłogowych lub iRig
Stomp I/O, aby mieć jeszcze większą kontrolę w czasie rzeczywistym, lub podłączać do niego zwykłe klawiatury i inny standardowy sprzęt MIDI. Na przednim panelu znajduje się również tuner,
który ułatwia dostrojenie pomiędzy sekwencjami. Ponadto AXE
I/O zawiera również zaawansowaną, wygodną aplikację panelu
sterowania do zarządzania wejściami i wyjściami. W zakładce
Interfejs można włączać i wyłączać przyciski Ground Lift, aby
kontrolować ilość szumu w sygnale. Zakładka Controller pozwala na ustawianie głównego pokrętła programatora i dwóch
wejść kontrolera.
Do interfejsu dołączono ogromny pakiet oprogramowania
i wtyczek, dzięki któremu otrzymujemy wszystko, czego potrzeba do tworzenia muzyki, zaraz po wyjęciu sprzętu z pudełka.
Znajdujący się w zestawie AmpliTube 4 Deluxe oferuje ponad
140 emulacji wzmacniaczy gitarowych i basowych, kolumn,
efektów i mikrofonów itp.
Ostatecznie udało się producentowi połączyć w tym
urządzeniu high-endowy dźwięk z kształtowaniem brzmienia
instrumentu. Nawet jeśli na chwilę zapomnimy o dołączonej
bibliotece wirtualnego sprzętu, nazywanie AXE I/O po prostu
interfejsem może być dla niego lekko obraźliwe.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
 Przetwornik: 24-bitowy A/C i C/A
 Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz i 192 kHz
 Zasilanie: z sieci
 Złącze: USB 2.0 typ B
 Obudowa: metalowa
 Wymiary: 238 x 211 x 53 mm
 Waga: 1,3 kg
WYJŚCIA LINIOWE 1–2
(MONITOROWE)
 Konfiguracja: elektronicznie
symetryczne i pływające,
automatycznie kompensuje poziom,
gdy połączenie symetryczne lub
niesymetryczne, końcówka
gorąca
 Impedancja wyjściowa:
150 Ω symetryczne,
75 Ω niesymetryczne
 Poziom wyjścia: 0 dBFS odpowiada
do +21 dBu
 Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 116 dB (A-ważone)
 THD+N: -106 dB (A-ważone)
przy -1 dBFS
 Przesłuchy kanałów 1–2: 115 dB
(A-ważone)
WYJŚCIA LINIOWE 3–4
 Konfiguracja: niesymetryczne
 Impedancja wyjściowa: 75 Ω
 Poziom wyjścia: 0 dBFS odpowiada
do +16 dBu
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 Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 115 dB (A-ważone)
 THD+N: -102 dB (A-ważone)
 Przesłuchy kanałów 3–4: 112 dB
(A-ważone)
WYJŚCIE 5 (WYJŚCIE AMP)
 Konfiguracja: niesymetryczne,
pływające, z wybieralnym
Ground Lift
 Impedancja wyjściowa: 100 Ω
 Poziom wyjścia: 0 dBFS odpowiada
do -6 dBu
 Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 110 dB (A-ważone)
 THD+N: -104 dB (A-ważone)
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
 Impedancja wyjściowa: niemal
idealne źródło (0 Ω)
 Maksymalny poziom wyjścia:
+12 dBu przy obciążeniu 50 Ω
(ok. 180 mW)
 Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 112 dB (A-ważone)
 THD+N: -100 dB (A-ważone)
WEJŚCIA MIKROFONOWE 1–2
 Konfiguracja: różnicowy preamp
mikrofonowy klasy A, gorący pin 2
 Impedancja wejściowa: 4 kΩ
różnicowa

 Poziom wejścia, min. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
+12 dBu na wejściu XLR
 Poziom wejścia, maks. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
-37 dBu na wejściu XLR
 Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 116 dB (A-ważone)
 THD+N: -106 dB (A-ważone)
przy -10 dBFS
WEJŚCIA LINIOWE 1–2
 Konfiguracja: liniowy odbiornik
różnicowy klasy A, gorąca końcówka
 Impedancja wejściowa:
20 kΩ różnicowa
 Poziom wejścia, min. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
+26 dBu na wejściu TRS
 Poziom wejścia, maks. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
-24 dBu na wejściu TRS
 Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 116 dB (A-ważone)
 THD+N: -106 dB (A-ważone) przy
-10 dBFS
WEJŚCIA INSTRUMENTALNE 1
 Konfiguracja: przedwzmacniacz
instrumentalny o kilku topologiach
 Impedancja wejściowa, tryb
PASSIVE: różna, od 1 MΩ
spadająca do 2,2 kΩ
 Impedancja wejściowa,
tryb ACTIVE: 10 kΩ

 Poziom wejścia, min. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
+14 dBu na wejściu TS
 Poziom wejścia, maks. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
-17 dBu na wejściu TS
 Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 117 dB (A-ważone)
 THD, tryb PURE: 0,0015 %
 THD, tryb JFET: 0,5 %
WEJŚCIA INSTRUMENTALNE 2
 Konfiguracja: przedwzmacniacz
instrumentalny Hi-Z
 Impedancja wejściowa: 1 MΩ
 Poziom wejścia, min. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale
+14 dBu na wejściu TS
 Poziom wejścia, maks. wzmocnienie:
0 dBFS osiągane przy sygnale -17
dBu na wejściu TS
 Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 32 kHz
±0,5 dB (częstotliwość próbkowania
96 kHz)
 Zakres dynamiki: 117 dB (A-ważone)
 THD: 0,006%
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 Komputer: z 64-bitowym
procesorem, 64-bitowym systemem
operacyjnym i jednym wolnym
złączem USB
 System: macOS 10.11 lub nowszy,
Windows 7 lub nowszy

Cena: 1699 zł
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sE Electronics

Z

estawy perkusyjne są jednym
z najbardziej skomplikowanych
źródeł dźwięku do nagrania.
Istnieje wiele różnych metod
zbierania dźwięku z bębnów, ponieważ
różne części zestawów cechują się
zupełnie innym brzmieniem i powinny
być rozpatrywane albo jako indywidualne instrumenty, albo przynajmniej jako
niewielkie grupy danego typu: bęben
basowy, werbel, kotły itp. Prezentowane
na targach NAMM Show 2019 mikrofony V Kick i V Beat są jednymi
z najmniejszych urządzeń służących
do omikrofonowania tej trudnej grupy
instrumentów.
V Beat to najbardziej kompaktowy
mikrofon perkusyjny w swojej klasie,
przeznaczony do użycia z werblami lub
kotłami. Cechuje się taką samą wysoką
jakością brzmienia jak dynamiczny
mikrofon instrumentalny V7 X tego samego producenta. Zawieszenie kapsuły
V Beat oddziela ją od wibracji mechanicznych, izolując w ten sposób od wstrząsów.
Eliminuje też potrzebę zewnętrznego
mocowania amortyzatora. Urządzenie
jest dostrojone do użytku instrumentalnego. Może być używane do takich źródeł, jak gitarowe kolumny głośnikowe lub
instrumenty dęte. Kapsuła daje naturalny
dźwięk bębnów o dowolnej wielkości,
a jego niezwykle kompaktowa konstrukcja z równoległym złączem XLR zapewnia
największą ergonomię w swojej klasie.
Solidne obrotowe mocowanie pozwala
na precyzyjną regulację kąta ustawienia.
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Dzięki temu można go wycelować
w prawie każdą część bębna, aby osiągnąć najlepszy wymagany dźwięk.
V Beat ma niskoprofilową konstrukcję ze złączem XLR i podstawą zintegrowaną równolegle na spodniej stronie
elastycznego uchwytu obrotowego. Minimalizuje to ingerencję mikrofonu w źródło dźwięku, usuwa kable z linii wzroku
i nie wymaga stosowania jakichkolwiek
adapterów kątowych lub specjalnych
kabli. V Beat wykonano z metalu, bez
żadnych delikatnych plastikowych części.
Jest odporny na wysoką temperaturę, bo
wykonano go ze stopu cynkowego. Został
również zaprojektowany tak, aby wytrzymywał duże naprężenia stopniowe, a grill
z siatki ze stali sprężynowej był odporna
na wgniecenia oraz korozję. Dodatkowo
w dole znajduje się pokrętło, utrzymujące
w solidnym uchwycie mikrofon
w dowolnej
pozycji.

zdjęcia: sE Electronics (5)

Po dynamicznych mikrofonach wokalnych
i mikrofonie instrumentalnym chiński
producent wziął się za trudny temat, jakim
jest omikrofonowanie perkusji.
Na początku roku pokazał dwie
nowe konstrukcje

Buszujący
w bębnach

Z kolei V Kick jest przeznaczony do użycia
z bębnami basowymi oraz innymi źródłami. Jego zintegrowane złącze obrotowe
pozwala na dowolne zamontowanie,
a kapsuła zapewnia charakterystyczny
dźwięk dostosowany specjalnie do bębnów taktowych. Można go także dostosować za pomocą dwóch przełączników
z tyłu mikrofonu, nadających charakter
stopie. Umożliwiają one cztery ustawienia

dźwięku. Przełącznik po lewej stronie
kształtuje ogólne brzmienie mikrofonu,
z dwoma opcjami do wyboru. Ustawienie
Classic zapewnia bardziej tradycyjny
dźwięk, bardziej zaokrąglony, a ustawienie
Modern podkreśla nasycenie dźwięku.
Prawy przełącznik dostosowuje
charakterystykę wysokiej częstotliwości
mikrofonu. Classic daje bardziej dźwięk,
a Modern nadaje górze ostrzejszego

NAGRAJ MUZĘ

charakteru, bogatszego chociażby
w transjenty. Każdy z tych przełączników
jest lekko zagłębiony w korpus mikrofonu,
aby zapobiec niezamierzonej regulacji,
i wymaga małego płaskiego śrubokręta
do przełączania ustawień. Zintegrowane
obrotowe złącze pozwala na dopasowanie do portu głowicy bębna, a kabel
XLR i podstawa mikrofonu są równoległe
do instrumentów, aby zminimalizować
kwiecień–czerwiec 2019
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bałagan na kablach. Kapsuła tego mikrofonu (DMC7) została dostosowana dla
najniższych i najgłośniejszych dźwięków,
a aluminiowa cewka została specjalnie nastrojona, by dobrze zbierać dół. Podobnie
jak w poprzednim mikrofonie zawieszenie
kapsuły wewnętrznej V Kick oddziela ją
od wibracji mechanicznych. Dzięki temu
zewnętrzny amortyzator jest niepotrzebny.
Obudowę również wykonano z metalu,
więc jest odporna na wysoką temperaturę,
naprężenia stopniowe. Z kolei grill urządzenia jest odporny na wgniecenia i korozję.
Do obu mikrofonów dostosowano
oddzielne i opcjonalne akcesorium –
zacisk V Clamp. To kompaktowy i wygodny system mocowania, który pasuje do
szerokiej gamy werbli i kotłów. Elastyczny zacisk umożliwia szybkie ustawienie
i demontaż, jego solidna konstrukcja
powinna przetrwać nawet najcięższe
trasy koncertowe.
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V Beat

V Kick

V Clamp

dynamiczna
aluminiowa
neodymowy

dynamiczna
aluminiowa
neodymowy

-

superkardioidalna
30 Hz – 19 kHz
2,0 mV/Pa
(-54 dBV)
300 Ω
>1 kΩ
3-pinowe męskie XLR
61 x 110 mm
347 g

-

Impedancja
Zalecane obciążenie
Złącze
Wymiary
Waga

superkardioidalna
20 Hz – 19 kHz
0,2 / 0,4 mV/Pa
(-69 / -75 dBV)
300 Ω
>1 kΩ
3-pinowe męskie XLR
60 x 135 mm
468 g

75 x 57 mm
93 g

Cena

699 zł

950 zł

169 zł

Kapsuła
Cewka głosowa
Magnes
Charakterystyka
kierunkowa
Pasmo przenoszenia
Czułość

Na rynku jest bardzo dużo mikrofonów
przeznaczonych do perkusji. Konstrukcje sE
Electronics za sprawą solidnych metalowych
obudów i przemyślanego ergonomicznego
wykonania stają się w tym towarzystwie
dobrze brzmiącą inwestycją na lata.
Cezary Kępski

NAGRAJ MUZĘ
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IK Mutimedia iLoud MTM

Monitory firmy IK Multimedia iLoud
Micro Monitors zaszokowały branżę. Zdumienie
wywołała wydajność tak małej konfiguracji. Producent
postanowił jednak podbić stawkę: zaprojektować kompaktowy
głośnik, który powalczy z monitorami 5”, 6” a nawet 8”

Wyzwanie rzucone
większym

zdjęcia: IK Multimedia (3)

R

ezultatem jest monitor iLoud
MTM. Zmienia wszystko, co związane z brzmieniem i dokładnością
monitorów referencyjnych oraz
wygodą korzystania z nich w nowoczesnym
studiu. Pierwszym zadaniem każdego monitora studyjnego jest zapewnienie dokładnego, niebarwionego dźwięku, któremu można
ufać. Nieoceniona jest pewność, że decyzje
podjęte podczas miksowania przekładają
się na wiele systemów odtwarzania. iLoud
MTM wykorzystuje najbardziej zaawansowane techniki DSP, zapewniające całkowitą kontrolę nad wydajnością głośników.
Dają one rezultaty nieosiągalne dla
tradycyjnych konstrukcji analogowych.
Wysokie częstotliwości są neutralne
i zdefiniowane, środek czysty i zrównoważony, a dół tak samo zbalansowany
jak zawsze. To sprawia, że można
miksować przez wiele godzin bez
zmęczenia uszu. Przy całkowitej
mocy 100 W RMS na głośnik
i maksymalnym ciśnieniu akustycznym 103 dB SPL zapewniają odpowiedni poziom dźwięku.
Poprzednie monitory iLoud Micro
Monitor zaskoczyły wydajnością
basów, dostarczanych z trzycalowego
głośnika. Jednak iLoud MTM oferuje
jeszcze więcej dzięki płaskiej charakterystyce basów od zdumiewających 40 Hz.
To bardzo dobra wartość dla nowoczesnych
stylów muzycznych.
Producent wprowadza na rynek
nowy, oczekujący na opatentowanie system
PRL (Physical Response Linearization). Wykorzystuje on precyzyjny model konstrukcji
i materiałów obudowy oraz elektrome-
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chaniczne pomiary do korygowania pracy
systemu w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest oszałamiająco solidny, zbalansowany i zdefiniowany dół, który przewyższa
brzmieniem głośniki nawet dwa razy większe od zastosowanych przez IK Multimedia.
Większość konwencjonalnych monitorów
studyjnych, nawet wysokiej klasy, ma
nieliniową charakterystykę fazową, co jest
spowodowane przez tradycyjne zwrotnice
z przesunięciem fazowym oraz zmiany fazy
wprowadzane przez przetworniki/obudowę. Efektem końcowym jest nieostry obraz

stereofoniczny, rozmyte transjenty i ogólny
brak szczegółów. iLoud MTM wykorzystuje symetryczną konstrukcję monitorów:
średniotonowy-wysokotonowy-średniotonowy. Parę stanowią 3,5-calowe wysokowydajne przetworniki niskotonowe,
a uzupełnieniem jest 1-calowy tylnokomorowy tweeter o wysokiej rozdzielczości.

Zapewnia to precyzyjny, zdefiniowany,
punktowy dźwięk, którego nie można uzyskać za pomocą tradycyjnych systemów
dwudrożnych przy małych odległościach.
Oznacza to jeszcze bardziej naturalny,
żywy dźwięk, w którym głośniki „znikają”
i można skupić się na muzyce. Przy okazji
nie męczą tak uszu, jak tradycyjne konstrukcje dwu- lub trójdrożne, gdzie różne
częstotliwości docierają do ucha
w różnym czasie.
Konstrukcja iLoud MTM oferuje
również wyjątkową dyspersję dźwięku,
zwiększającą przejrzystość i neutralność tego, co słyszymy. Kontrolowana
dyspersja minimalizuje wpływ akustyki
pomieszczenia i pozwala na jeszcze
dokładniejsze monitorowanie.
Co więcej, ta innowacyjna konstrukcja utrzymuje wymiary monitora
na minimalnym poziomie, od 30 do 50
procent niższym od porównywalnych
urządzeń. To umożliwia ich ustawienie
nawet w najmniejszych przestrzeniach.
Dzisiejsze studia mogą znajdować się
wszędzie, od przestrzeni zaprojektowanych przez akustyka do wolnego pokoju
w domu. Zbyt wielu producentów głośników wciąż konstruuje je z przeznaczeniem do idealnego środowiska

Zawartość opakowania








1x monitor iLoud MTM
kabel zasilający
mikrofon ARC
kabel do mikrofonu ARC
przechylny statyw
pozioma podstawka
klucz blokujący
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akustycznego, idealnego ustawienia i dużych
odległości odsłuchowych. Ale wielu muzyków
po prostu nie ma takiej przestrzeni.
Wraz z iLoud MTM dostarczany jest
referencyjny mikrofon pomiarowy ARC.
Dzięki niemu wykorzystuje się wbudowaną
w monitor autokalibrację akustyczną i automatycznie dostosowuje pasmo przenoszenia
do położenia urządzenia. Wystarczy ustawić
monitory, ustawić mikrofon w preferowanej
pozycji odsłuchowej, nacisnąć jeden przycisk,
a natychmiast zostanie przeprowadzona
kalibracja dla miejsca, w którym znajduje się
idealny punkt odsłuchu. Oczywiście można
także regulować zakres niskich częstotliwości
oraz charakterystykę niskich i wysokich częstotliwości zgodnie z własnymi upodobaniami.
Producent sprzętu w tym wypadku wykorzystuje audiofilskie algorytmy wysokiej rozdzielczości oraz najwyższej klasy przetworniki
analogowo-cyfrowe do starannego zarządzania zwrotnicami, filtrowaniem, wyrównaniem
czasowym, korekcją, regulacją dynamiki
i autokalibracją. iLoud MTM, całkowicie kontrolowany przez DSP i precyzyjnie dopasowany fazowo, zarządza również charakterystyką
pozaosiową do radzenia sobie z efektem
pogłosu w pomieszczeniu.
Głośniki wysokotonowe monitorów
studyjnych powinny być skierowane na uszy
słuchacza. Jest to jeszcze bardziej istotne
w nowoczesnych studiach, ponieważ coraz
więcej muzyków używa monitorów w bardzo
bliskiej odległości, np. na biurku obok laptopa lub ekranu komputera. Monitor iLoud
MTM ma pochylany uchwyt, co umożliwia
prawidłowe pozycjonowanie w szerokim
zakresie konfiguracji pod kątem od 0° do 20°.
To więcej niż w przypadku większości innych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ: monitor studyjny, dwudrożny/trójgłośnikowy, bi-amp, sterowany cyfrowo
Głośniki niskotonowe: specjalne przetworniki średniotonowe 2x 3,5”, polipropylenowe
Głośnik wysokotonowy: 1-calowy tweeter o niskim poziomie zniekształceń, z jedwabną kopułką i tylną komorą
Konstrukcja akustyczna: strojony przez DSP bass reflex
Liczba wzmacniaczy na głośnik: 2
Typ wzmacniaczy: wysokoefektywna klasa D
Całkowita moc: 100 W RMS
Moc niskich tonów: 70 W RMS
Moc wysokich tonów: 30 W RMS
Typ zwrotnicy: Linear Phase Variable Order
Częstotliwość zwrotnicy: 3,1 kHz
Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 24 kHz ±2 dB (40 Hz -6 dB uncal, -3 dB cal)
Charakterystyka fazowa: system pozostaje spójny w zakresie ±15° od 200 Hz do 20 kHz
Czułość przy +4 dBu: sygnał 0 dBu generuje 100 dB SPL przy 1 m
Czułość przy -10 dBV: sygnał -11 dBu generuje 100 dB SPL przy 1 m
Maksymalny poziom SPL przy 1 m, jeden głośnik grający w osi: 103 dB fala sinusoidalna od 200 Hz,
95 dB sinusoida 100 Hz, 93 dB szum różowy
Konfiguracja umieszczenia: ręczne przełączniki dla zakresu niskich częstotliwości (LF Extension),
regulacji niskich częstotliwości (LF), regulacji wysokich częstotliwości (HF), pozycji na biurku (Desk)
LF Extension: przełącznik ustawia punkt pasma przenoszenia -3 dB przy 40, 50 lub 60 Hz
Przełącznik LF: dolnoprzepustowy korektor półkowy, +2 dB lub -3 dB od 100 Hz w dół
Przełącznik HF: górnoprzepustowy korektor półkowy, +2 dB lub -2 dB od 8 kHz w górę
Przełącznik Deck: -4 dB przy 160 Hz i +1 dB przy 1,8 kHz
Kalibracja: w pełni automatyczna wbudowana kalibracja cyfrowa, mikrofon w zestawie
Mikrofon pomiarowy: wszechkierunkowy, precyzyjny mikrofon pomiarowy oparty na MEMS,
Pełne sterowanie DSP
Złącza: 1 symetryczne wejście combo XLR-TRS 1/4”; wejście mikrofonu ARC TS 1/8”,
1x USB typu B (tylko do celów serwisowych), gniazdo zasilania
Zapotrzebowanie na moc: do 90 do 240 VAC, automatycznie regulowane, 50 lub 60 Hz,
maksymalny pobór mocy 120 W
Wymiary: 264 x 160 x 130 mm
Waga: 2,5 kg (głośnik + podstawka)
Cena: 1750 zł / szt.

odchylanych monitorów, które często nie
są w stanie osiągnąć wymaganego kąta na
biurku, lub innej konfiguracji do bliskiego
osłuchu. Dodatkowe usprawnienie stanowią
również gumowe podstawki do ustawiania
w poziomie oraz dolny gwint do wygodnego
montażu na statywach mikrofonowych.
Monitor okazuje się praktyczny i mimo
wszystko bardzo zaskakujący. Choć nie tak

bardzo jak poprzednik, który udowodnił, że
dobre brzmienie przy takich rozmiarach jest
możliwe. Jednak jakość dźwięku iLoud MTM
nadal znacznie wykracza poza wszystko,
co jest dostępne w tej wielkości i klasie.
Wszystko wskazuje na to, że konstrukcja jest
udaną kontynuacją linii zapoczątkowanej
dwa lata temu.
Cezary Kępski
kwiecień–czerwiec 2019
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Udany
następca

fot. Mikołaj Pawlak (4)

ADAM T7V

Kilka miesięcy temu otrzymałem do testu monitory studyjne Adam T7V.
Są one aktualnie najtańszą propozycją firmy i domyślnie mają zastąpić —
nie oszukujmy się – mocno średnią serię F. Monitory są dostępne
w dwóch wersjach: T5V i T7V

T

estowany przeze mnie model ma 7-calowy głośnik
niskotonowy i przetwornik wysokich tonów o nazwie
U-ART. Jest to całkowicie nowa konstrukcja i w serii T
nawiązuje do flagowych monitorów S. Trzeba przyznać,
że jest bardzo podobna, przynajmniej pod względem wyglądu.
Mamy tutaj klasyczną membranę, z której słyną monitory ADAM
Audio. Chodzi o to, że większa przestrzeń samego przetwornika
sprzyja wyjściowej dynamice. Element generujący sygnał jest
tutaj złożony z bardzo cienkiej warstwy folii. Kilkukrotne jej
zwinięcie tworzy wstęgę, która mimo małych wymiarów ma dość
dużą powierzchnię samego przetwornika. Takie działanie zwiększa efektywne pole pracy ponaddwuipółkrotnie, co wraz z masą
innych czynników daje charakterystyczne brzmienie.
Całość w nawiązaniu do nowoczesnych standardów wykonano minimalistycznie. Oczywiście obudowa to tradycyjne
połączenie w tym przedziale cenowym: plastik z przodu, cała
reszta ze sklejki. Wspomniany panel przedni ma charakterystyczne dla Adamów kształty, dwa przetworniki i logo. Co
ciekawe, nie znajdziemy tutaj żadnej informacji o tym, czy
monitory działają, czy nie. Kontrolka pracy znajduje się z tyłu.
Wiele osób już na starcie oburzało się na ten fakt, ale jeżeli
producentowi chodziło o absolutny minimalizm, być może
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było to jedyne wyjście. W każdym razie mi to specjalnie nie
przeszkadza.
Jeżeli mówimy o panelu tylnym, budowa jest również dość
prosta. Port bass reflex, filtry wysokich i niskich częstotliwości,
działające w zakresie ±2 dB, regulacja głośności oraz dwa wejścia
XLR i chinch. Jest to absolutny standard w monitorach tej klasy
i moim zdaniem sprawdza się w stu procentach. Jedyny mankament to potencjometr głośności, który pracuje płynnie. Moim
zdaniem powinien zawierać wypustki pozwalające wyczuć jego
położenie.
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Zanim przejdziemy do samego brzmienia, sprawdźmy, co
siedzi w środku. Po odkręceniu sprawiedliwej liczby wkrętów
naszym oczom ukazuje się dość prosty układ elektroniczny.
Składa się on z dwóch płytek: zasilacza oraz układu wzmacniacza
i procesora sygnału. Wykonanie ze względu na swoją prostotę
jest solidne, z reguły niezawodne i dość popularne także w wielu
innych konstrukcjach. Za całość wzmocnienia odpowiada widoczny na zdjęciu układ. Jest to cyfrowy moduł, pracujący klasie D,
o sumarycznej mocy 80 W. Ze względu na klasę pracy i budowę
nie wymaga dodatkowego chłodzenia. Wystarczy, że całość
przykręcimy do dużego kawałka blachy. W tym przypadku jest
to cały panel tylny. Jeżeli chodzi o przetworniki, nowy U-ART jest
całkowicie zabudowany, a niskotonowy nie zdradza mi żadnych
interesujących danych oprócz tych, które podaje producent.
W środku znajduje się również trochę izolacji akustycznej, co
zawsze jest plusem. Charakterystycznie ukształtowany port Bass
Reflex ma za zadanie zmniejszyć ilość zniekształceń wynikających
z użycia tego typu portu.
OK, ale czas teraz napisać coś o brzmieniu. Zanim przystąpiłem do recenzji, miałem okazję testować monitory przez około
trzy miesiące. Na początku było przeciętnie. T7V sprawiały
wrażenie dość szorstkich w wysokim zakresie częstotliwości,
a przez to całe brzmienie było średnio przyjemne. Większość

monitorów musi się jednak rozegrać i właśnie teraz, po tym okresie myślę, że jest dużo lepiej. Jeżeli ktokolwiek słyszał wcześniej
jakiekolwiek monitory firmy ADAM Audio, od razu rozpozna ich
charakterystyczne brzmienie. Głośniki niskotonowe wykonane
z polipropylenu zapewniają dość sztywny, dynamiczny bas, który
świetnie sprawdza się w gatunkach muzycznych wymagających
selektywności w dolnym zakresie częstotliwości. Ma to jednak
swoją wadę, ponieważ dość zaawansowane i obszerne częstotliwościowo utwory mogą stracić przez to nieco na pierwotnym
zamyśle kompozycyjnym. Dlatego, jeżeli miksujemy profesjonalnie, zawsze powinniśmy wyposażyć się w więcej niż jedną parę
różnych odsłuchów. T7V pracują w zakresie częstotliwości od
39 Hz do 25 kHz, co może wyeliminować potrzebę stosowania
zewnętrznego subwoofera. Co do góry pasma, jest ona dokładnie
taka, jakiej oczekujemy od przetworników wstęgowych, czyli
dość miękka i lekko wycofana.
Tutaj z pomocą przychodzą przełączniki filtrów DSP, które pozwalają dostroić monitory do pomieszczenia i naszych upodobań.

PLUSY
 świetne brzmienie,
 solidny i niezawodny układ elektroniczny,
 rewolucyjny (w monitorach tej klasy)
przetwornik U-ART,
 prosty i czytelny układ wejść i filtrów DSP

MINUSY
 kontrolka sygnalizująca pracę monitorów
umieszczona z tyłu,

 płynna praca potencjometru głośności (brak
możliwości wyczucia konkretnego położenia)

W porównaniu do konstrukcji z klasycznym falowodem i układem
przetworników monitory ADAM T7V wyróżniają się bardzo skupionym brzmieniem, które dobrze przekazuje informacje i pozwala
dokładniej skupić się na niuansach materiału. Testowany model
z 7-calowym przetwornikiem nie eksponuje w nadmierny sposób
niskich częstotliwości, a raczej w bardzo neutralny sposób łączy je
z wysokimi w punkcie 2,6 kHz. Jeżeli miałbym wymienić gatunki
muzyczne, w których monitory sprawdzą się znakomicie, to byłyby
to hip-hop, szeroko pojęta, dynamiczna muzyka elektroniczna,
a także selektywny rock. Jeżeli chodzi o gatunki z zaawansowaną
przestrzenią dźwiękową — jak muzyka klasyczna — to tutaj T7V
mogą mieć małe problemy z czytelnym przekazaniem informacji.
Taki problem może się również pojawić w intensywnych, nowoczesnych metalowych brzmieniach.
Monitory ADAM serii T to świetny wybór dla każdego,
niezależnie od stopnia zaawansowania. Jestem takiego zdania,
ponieważ jak każde tego typu monitory mają swoje mocne
i słabsze strony. Dlatego też w połączeniu z innymi konstrukcjami mogą świetnie się uzupełniać. W mojej opinii odsłuchom
studyjnym należy się przede wszystkim przysłuchać i zdecydować o ich wyborze na podstawie własnych odczuć. Jednakże
firma ADAM Audio pokazała, że nawet w okazyjnym zakresie
cenowym potrafi wykonać bardzo przyzwoity produkt prezentujący jej legendarną charakterystykę. Brzmienie T7V pozwala
na komfortową pracę zarówno podczas nagrań, jak i miksu.
Monitory świetnie sprawdzą się również w różnego rodzaju studiach postprodukcyjnych i filmowych, a także — ze względu na
cenę – w domowych zestawach audio bardziej wymagających
użytkowników.
Mikołaj Pawlak
kwiecień–czerwiec 2019
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PreSonus Studio USB-C

Nowe
rozdanie
Na rynku pojawiła się odświeżona
linia kart audio z serii Studio. Nowe
modele wyróżnia przede wszystkim
zmieniona kolorystyka oraz obecność
gniazd USB-C

W

rok od premiery poprzednich modeli serii Studio
otrzymujemy odświeżone urządzenia. Wszystkie
interfejsy umożliwiają miksowanie i nagrywanie
w rozdzielczości do 192 kHz. Dołączone do kart
okablowanie sprawia, że współpracują ze wszystkimi komputerami. Uzbrojone w przydatne podczas nagrywania i występów funkcje oraz zróżnicowaną liczbę wejść i wyjść mają trafić w gusta wielu
różnych grup środowiska muzycznego. O uznanie użytkowników
powinno być tym łatwiej, że wszyscy otrzymują nie sam interfejs,
ale pełnowartościowe rozwiązanie do produkcji muzycznej
złożone ze sprzętu i oprogramowania. Do wszystkich modeli
kart audio dodano bezpłatnie stację roboczą Studio One 4 PL.
Jest nie tylko znakomicie zintegrowana ze sprzętem, ale ma
także interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. To znacznie
ułatwia wejście w świat produkcji muzycznej. Oczywiście każda
z kart serii Studio może współpracować także z innymi wiodącymi DAW-ami.
WERSJA PRZENOŚNA
Profesjonalną jakość w domowym studiu nagrań, w podróży
i w trakcie transmisji na żywo zapewnia karta PreSonus Studio
24c. Najmniejsza karta USB-C zasilana jest bezpośrednio z
magistrali. Na przednim panelu znajdziemy dwa wejścia typu
combo (mikrofon/linia/instrument) z zasilaniem fantomowym
+48 V do mikrofonów pojemnościowych, z tyłu zaś dwa wyjścia
liniowe z regulowanym bezpośrednim monitoringiem sygnału.
Symetryczne główne wyjścia liniowe realizowane są na złączach
1/4” TRS. Obok wyjść Main Out zlokalizowano wejście/wyjście
MIDI. Interfejs umożliwia podłączenie standardowych urządzeń
MIDI takich jak klawiatura, kontroler, trigger perkusyjny czy
moduł brzmieniowy. Całość dopełnia gniazdo słuchawkowe 1/4”
TRS. Pokrętłem Mixer, umieszczonym pod diodą sygnalizującą
zasilanie Phantom, ustawiamy proporcje pomiędzy sygnałem
z wejścia analogowego a playbackiem z komputera.
Wysokiej jakości przetworniki na każdym wejściu i wyjściu
plus sprawdzone w boju tranzystorowe przedwzmacniacze
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Studio One 4 PL
Z każdą z kart otrzymujemy PreSonus Studio One 4 PL
w wersji Artist. Potężny i wyjątkowo łatwy w obsłudze program DAW, który ma w zestawie mnóstwo wysokiej jakości
wtyczek. Program natychmiast konfiguruje się do współpracy
z każdym interfejsem przy użyciu dołączonych szablonów i nie
ma żadnych ograniczeń w zakresie liczby ścieżek czy instancji
wtyczek. Wersje „lite” programów typu DAW dołączanych do
konkurencyjnych interfejsów nie wyglądają równie okazale.
Różnica jest wyraźniejsza, jeśli zdamy sobie sprawę, że możemy
kontrolować routing interfejsów Studio 1810c i Studio 1824c,
miks monitorowy o zerowym opóźnieniu bezpośrednio ze
Studio One 4 PL. Ponadto PreSonus oferuje atrakcyjną ścieżkę
upgrade’u do swojej flagowej wersji oprogramowania Studio
One 4 PL Professional. Najwyższa wersja sekwencera audio/
MIDI zapewnia jeszcze więcej funkcji, w tym zintegrowany
pakiet masteringowy, czyli moduł, którego próżno szukać
w innych programach tego typu. Warto trzymać rękę na pulsie,
gdyż cyklicznie oferowane przez producenta promocje
pozwalają kupić taką aktualizację z dużą zniżką.

XMAX-L zapewniają wierną rejestrację złożonych składowych
harmonicznych bez słyszalnych zniekształceń.
STEROWANIE SYNTEZATORAMI
Studio 26c cieszy nie tylko odświeżoną czarno-niebieską stylistyką.
Podobnie jak najmniejsza karta z rodziny jest zasilana bezpośrednio z szyny USB, a na przednim panelu umieszczono dwa wejścia
combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne z zasilaniem Phantom +48 V. Różnice dostrzeżemy z tyłu urządzenia. Zwiększyła
się liczba dostępnych wyjść. W modelu Studio 26c do dyspozycji
mamy dodatkową parę symetrycznych wyjść liniowych na złączach
1/4” TRS. Nie mogło zabraknąć regulacji poziomu wyjściowego,
wejścia/wyjścia MIDI czy wyjścia słuchawkowego.
Co ciekawe, wszystkie wyjścia w tym modelu sprzężono
stałoprądowo, co umożliwia wysyłanie przez nie napięcia sterującego. To rozwiązanie możemy wykorzystać do sterowania
ulubionymi modułami Eurorack bądź syntezatorami wyposażonymi w wejścia CV. Inną ciekawą funkcję pełni przycisk Cue
Mix A/B. Umieszczony przy diodowych wskaźnikach wysterowania sygnału umożliwia przełączanie między dwoma miksami
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podczas monitorowania dźwięku na słuchawkach. To wydaje się
idealnym rozwiązaniem dla DJ-ów i do sprawdzania miksu
w odsłuchach wykonawcy. Interfejs, mający dwa wejścia i cztery
wyjścia, nagrywa dźwięk z maksymalną częstotliwością próbkowania 192 kHz i stanowi kompletny pakiet nagraniowy typu all-in-one. Karta Studio 26c to doskonały wybór dla osób poszukujących
znakomitej jakości dźwięku w solidnej, przenośnej formie.
STEREOFONICZNE WEJŚCIE CYFROWE
Kolejny prezentowany interfejs stanowi bardzo ciekawą propozycję dla małych zespołów, producentów oraz małych i średnich
studiów. Liczący sześć wejść i sześć wyjść Studio 68c łączy się
z komputerem przez USB-C i odznacza się czteroma wejściami
kombinowanymi. Na przednim panelu znajdziemy dwa mikrofonowo-liniowo-instrumentalne, z tyłu urządzenia – dwa mikrofonowo-liniowe. Wszystkie mają zasilanie fantomowe +48 V do
mikrofonów pojemnościowych. W tym modelu zastosowano
przedwzmacniacze XMAX w klasie A, które odznaczają się wysoką dynamiką, głębokim basem i wyrównanym brzmieniem tonów
wysokich. Te same preampy znajdziemy w stołach cyfrowych
amerykańskiego producenta. W uzupełnieniu zastosowanie
audiofilskiej klasy przetworników i taktowania z najniższym
jitterem skutkują wysoką jakością nagrywanego i odtwarzanego
materiału. Kartę z powodzeniem wykorzystamy do produkcji
ścieżek wokalnych i do samplingu.
W odróżnieniu od dwóch wcześniej opisywanych modeli na
tylnym panelu karty Studio 68c znajdziemy stereofoniczne cyfrowe wejście/wyjście S/PDIF. Wszystkie cztery wyjścia liniowe
1/4” TRS są sprzężone stałoprądowo. Podobnie jak Studio 26c,
karta ma funkcję Cue Mix A/B, a wbudowany interfejs MIDI
umożliwia podłączenie klawiatury, modułu brzmieniowego
bądź kontrolera. Studio 68c zapewnia wszechstronną łączność,
której potrzebujemy do tworzenia nagrań
i prezentowania ich na żywo. W zestawie
z dowolną kartą z serii Studio USB-C
otrzymujemy kable USB-C -> USB-C
i USB-C -> USB-A zapewniające kompatybilność ze wszystkimi komputerami. Karty
z nowej rodziny są również wstecznie
kompatybilne z USB 2.0 i 3.0.

Obecnie do interfejsów jest dodawany pakiet wtyczek Studio
Magic. Wzbogaca Studio One 4 PL w mnóstwo świeżych brzmień
i efektów. Wtyczki zostały wybrane spośród najlepszych marek
instrumentów wirtualnych i efektów, a każda wtyczka wnosi
do utworów inny rodzaj magii. W zestawie znajdziemy pluginy
w popularnych formatach VST, AU i AAX, między innymi SPL
Attacker, Mäag Audio EQ2, Lexicon MPX-i Reverb
czy Brainworx bx_opto.

1810c łączy się oczywiście z komputerem przez USB-C. Karta
może zarejestrować do 18 wejść jednocześnie, w tym cztery
wejścia mikrofonowe z przedwzmacniaczami mikrofonowymi
XMAX, cztery osobne wejścia liniowe, osiem kanałów wejścia
optycznego ADAT (cztery kanały przy 96 kHz) oraz gniazda
cyfrowe S/PDIF. Studio 1810c jest pierwszą kartą w rodzinie
z gniazdem optycznym ADAT, które umożliwia rozszerzenie liczby wejść za pomocą ośmiokanałowego przetwornika. Może nim
być na przykład udany przetwornik AC/CA PreSonus DigiMax
DP88. Nasz system do nagrywania może rosnąć wraz z kolekcją
syntezatorów!
Oprócz głównych wyjść L/R do
dyspozycji mamy również cztery
wyjścia liniowe sprzężone stałoprądowo. Studio 1810c stwarza możliwości przetwarzania
sygnału o częstotliwości od
0 kHz, czyli w praktyce napięcia
stałego. Wynika z tego
wspomniana wcześniej
możliwość wysyłania
napięć CV i Gate
sterujących pracą modułów

zdjęcia: PreSonus (8)

ZDALNE STEROWANIE
Kolejny model, Studio 1810c, został
stworzony z myślą o producentach i małych zespołach, które chcą nagrywać z wielu
różnych źródeł dźwięku.
Interfejs audio Studio

Wtyczki Studio Magic
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na przednim panelu do dyspozycji mamy osiem wyjść liniowych
do miksu monitorowego, również sprzężonych stałoprądowo.
Podobnie do Studio 1810c są dostępne także dwa stereofoniczne
wyjścia słuchawkowe. Karta jest również interfejsem MIDI. Na jej
pokładzie znajdziemy wyjście BNC Word Clock, które umożliwia
synchronizację z innymi urządzeniami cyfrowymi.
Osiemnaście wyjść karty oferuje elastyczny routing
z bezlatencyjnym miksem monitorowym opartym na DSP oraz
integrację z reżyserką dzięki Studio One 4 PL i oprogramowaniu
UC Surface przeznaczonemu do urządzeń z systemami MacOS,
Windows, iOS i Android (tablety). Uwagę zwraca wbudowany
mikser DSP, którym sterujemy z poziomu Studio One 4 PL.
Poszczególne poziomy i panoramę możemy ustawiać za pomocą
unikatowej funkcji Z-Mix w DAW-ie od PreSonusa. W ten sposób
tworzymy miks monitorowy o niskim opóźnieniu bez opuszczania
środowiska nagraniowego. Zaawansowany DSP umożliwia stworzenie do czterech stereofonicznych miksów odsłuchowych
z zerowym opóźnieniem w środowisku wspomnianej wyżej
aplikacji. Możemy zdalnie sterować miksami monitorowymi za
pomocą darmowego, dotykowego oprogramowania do sterowania UC Surface lub pobrać apkę Studio One Remote i zdalnie sterować całym środowiskiem produkcyjnym z dowolnego tabletu.
Najnowsza odsłona interfejsów z pewnością nie zainteresuje posiadaczy modeli z ubiegłorocznej edycji. Nie oferują tyle
nowości, by przesiadka była uzasadniona. Natomiast stanowią
dobrą propozycję dla osób, które zastanawiają się nad zmianą
urządzenia. Bardzo dobre parametry przetwarzania sygnału
z dodanym złączem USB-C, które zyskuje na popularności, sprawiają, że karta audio PreSonusa powinna posłużyć wiele lat.

i syntezatorów, ale również świadczy o wysokiej jakości samego
toru sygnałowego. To również pierwsza karta z rodziny USB-C
oferująca aż dwa wyjścia słuchawkowe z przełącznikiem A/B
do monitorowania dwóch niezależnych miksów. Nie mogło
zabraknąć wejścia/wyjścia MIDI umożliwiającego podłączenie
ulubionych kontrolerów MIDI. Podobnie do pozostałych modeli,
Studio 1810c należy rozpatrywać w kategorii kompletnego
pakietu nagraniowego. Zawdzięcza to nie tylko cyfrowej stacji
roboczej Studio One 4 PL, ale również oprogramowaniu UC
Surface. To drugie umożliwia zdalną obsługę karty i tym samym
daleko posuniętą integrację z reżyserką.
Dzięki monitoringowi słuchawkowemu Cue Mix, miksom
odsłuchowym, preampom o krystalicznie czystym brzmieniu,
licznym wejściom liniowym, maksymalnej częstotliwości próbkowania 192 kHz i dołączonemu funkcjonalnemu oprogramowaniu karta 1810c ma wszystko, aby powtórzyć sukces swojego
poprzednika, interfejsu PreSonus AudioBox 1818 VSL.
SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ CYFROWYCH
Największy interfejs z rodziny Studio 1824c jest świetną propozycją dla producentów zainteresowanych nagrywaniem całych
zespołów. Interfejs audio zapisuje do 18 wejść jednocześnie,
w tym dwa wejścia kombinowane mikrofonowo-liniowo-instrumentalne, oraz sześć wejść mikrofonowo-liniowych. Wszystkie
wyposażono w przedwzmacniacze mikrofonowe XMAX i zasilanie Phantom +48 V. Gniazda cyfrowe obejmują osiem kanałów
optycznego wejścia/wyjścia ADAT (cztery kanały przy 96 kHz)
i stereofoniczne wejście/wyjście S/PDIF. Optyczne złącza ADAT
docenimy szczególnie przy wielokanałowej rejestracji bębnów.
Oprócz głównych wyjść L/R z regulacją poziomu, Mute i Mono

Preampy mikrofonowe
Wejścia analogowe (XLR/TRS)

Wejście optyczne ADAT
Wyjścia analogowe (1/4” TRS)
Wyjście słuchawkowe
Wyjście ADAT
Wejście/wyjście S/PDIF
Wejście/wyjście MIDI
Wyjście Word Clock
Zasilanie Phantom +48V
(załączane globalnie)
Wskaźniki poziomu sygnału
Konwertery (Zakres dynamiki)
Zasilanie
USB
Rozdzielczość bitowa/częstotliwość
próbkowania
Opcja montażu w racku
Oprogramowanie w zestawie

Cena
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Patryk Korzonkowski

Studio 24c

Studio 26c

Studio 68c

Studio 1810c

Studio 1824c

2x XMAX-L
2x combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne

2x XMAX-L
2x combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne

4x XMAX (klasa A)
2x combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne;
2x combo mikrofonowo-liniowe

2x 1/4” TRS (Main Out)
jack stereo 1/4”

2x 1/4” TRS (Main
Out); 2x 1/4” TRS
jack stereo 1/4”

2x 1/4” TRS (Main Out);
2x 1/4” TRS
jack stereo 1/4”

4x XMAX (klasa A)
2x combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne;
2x combo mikrofonowo-liniowe;
4x symetryczne 1/4” TRS
8 kanałów (4 przy 96 kHz)
2x 1/4” TRS (Main Out);
4x 1/4” TRS
2x jack stereo 1/4” (Cue Mix
na jednym wyjściu)





tak (kabel break out)
tak (kabel break out)












8x XMAX (klasa A)
2x combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne;
6x combo mikrofonowo-liniowe
8 kanałów (4 przy 96 kHz)
2x 1/4” TRS (Main Out);
8x 1/4” TRS
2x 1/4” jack stereo
(2 niezależne miksy)
8 kanałów (4 przy 96 kHz)





4x LED (wejścia analogowe;
Main out)
108 dB (AC/CA)
szyna USB, gniazdo USB-C

4x LED (wejścia analogowe;
Main out)
115 dB (AC/CA)
szyna USB

USB-C
24 bity/192 kHz

USB-C
24 bity/192 kHz

8x LED (wejścia analogowe;
Main out)
115 dB (AC/CA)
Zewnętrzny zasilacz sieciowy
w zestawie
USB-C
24 bity/192 kHz

8x LED (wejścia analogowe;
Main out)
115 dB (AC/CA)
Zewnętrzny zasilacz sieciowy
w zestawie
USB-C
24 bity/192 kHz

8x LED (wejścia analogowe;
Main out)
115 dB (AC/CA)
Zewnętrzny zasilacz sieciowy
w zestawie
USB-C
24 bity/192 kHz

Studio One 4 Artist PL;
pakiet wtyczek Studio
Magic Plug-in Suite

Studio One 4 Artist PL;
pakiet wtyczek Studio
Magic Plug-in Suite

Studio One 4 Artist PL;
pakiet wtyczek Studio
Magic Plug-in Suite

Studio One 4 Artist PL;
pakiet wtyczek Studio
Magic Plug-in Suite


Studio One 4 Artist PL;
pakiet wtyczek Studio
Magic Plug-in Suite

660 zł

880 zł

1220 zł

1750 zł

2099 zł
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PreSonus Studio One 4

Lekcja 2.
Channel Editor
Daje mnóstwo możliwości, także kreatywnych.
Pokazujemy, jak z nich skorzystać.

W

tym odcinku chciałem przybliżyć narzędzie,
o którego istnieniu wielu użytkowników Studio
One nie ma pojęcia, a które oferuje bardzo
ciekawe możliwości kontroli nad instrumentami oraz efektami na ścieżkach naszych sesji. Mowa o edytorze
kanału (Channel Editor – 1), który uruchamiamy przez kliknięcie
ikony „gałki”, znajdującej się obok przycisków Mute (M) oraz
Solo (S) danej ścieżki w inspektorze lub mikserze (2) albo na

1. Channel Editor.

2. Położenie Channel Editora obok przycisków
Mute (M) oraz Solo (S) danej ścieżki
w inspektorze lub mikserze.

numer ścieżki w obszarze roboczym. Pokazuje się okno, które
poza tłumikiem kanałowym i towarzyszącymi mu standardowymi przyciskami zawiera zestaw ośmiu pokręteł oraz
przycisków (a po kliknięciu w strzałkę na dole okna, także
dwa pola padów XY).
Channel Editor pozwala na przyporządkowanie do jego
pokręteł praktycznie dowolnych parametrów instrumentu oraz
efektów insertowych załadowanych na kanale. Możliwe jest
także operowanie przyciskami, jak również przyporządkowanie

dwóch parametrów do osi padów XY i przesuwanie po nich znacznika, a jednocześnie zmienianie obu parametrów. Działania tego nie
da się wykonać w standardowy sposób z użyciem myszki, ponieważ
nie mamy dwóch kursorów. To doskonałe narzędzie pozwala zgrupować najważniejsze lub najczęściej używane funkcje pluginów
w jednym widoku. W ten sposób znacząco usprawnia pracę i eliminuje przeskakiwanie pomiędzy oknami. Stanowi to nieocenioną pomoc
dla osób, które lubią kręcić gałkami podczas nagrywania automatyki
brzmienia instrumentu lub efektów. Dzięki Channel Editorowi
znacząco wzrasta ekspresja automatyzacji partii w czasie rzeczywistym, co na pewno docenią producenci gatunków elektronicznych.
Również osoby miksujące inne gatunki z pewnością znajdą sposób
na wykorzystanie tego narzędzia do ułatwienia sobie pracy. Widok
ten zawiera jednak więcej możliwości niż proste przeniesienie gałek
do jednego okna, o czym opowiem na końcu tej lekcji.
Na początek przyjrzyjmy się procesowi przyporządkowania parametrów do kontrolerów widocznych w Channel Editorze. Jest to
bardzo proste. Wystarczy w oknie instrumentu czy efektu kliknąć
dowolne pokrętło prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Connect [nazwa parametru] to Channel Macro
Control, a następnie w rozwijanym menu wskazać jedną
z gałek Knob 1 do 8 (3). Parametr zostanie powiązany z pokrętłem,
a pod nim ukazuje się jego nazwa. Analogicznie postępujemy, klikając przyciski i wybierając przyporządkowanie do Button 1 do 8 (4).

>>

3. Przyporządkowanie parametru
częstotliwości odcięcia filtra, Cutoff,
w syntezatorze Mai Tai do pokrętła Knob 3
edytora.

4. Przyporządkowanie aktywacji efektu
Delay – kliknięcie nazwy efektu –
z sekcji FX w Mai Tai do Button 3.

kwiecień–czerwiec 2019
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Fanów syntezy na pewno zainteresuje fakt, że przyporządkowaniu
podlegają także suwaki głębokości modulacji w matrycach Mod A
i Mod B Mai Tai (5), a także aktywacje komórek przyporządkowań
modulacyjnych (kliknięcia w numery komórek). Jeżeli chcemy
usunąć przyporządkowanie, klikamy prawym przyciskiem myszy
parametr w pluginie i wybieramy Disconnect...

5. Suwaki głębokości
modulacji w matrycach
Mod A i Mod B Mai Tai.

Po dokonaniu przyporządkowań we wtyczkach wracamy do
widoku Channel Editora. Powinniśmy widzieć aktywne pokrętła
opisane nazwami parametrów oraz odzwierciedlające aktualną
ich wartość (6). Możemy teraz kręcić gałkami, wciskać przyciski
i nagrywać automatykę. Należy tylko pamiętać, aby aktywować
tryb pozwalający na rejestrację krzywych automatyki zmian
parametrów (Touch/Latch, rzadziej Write) w oknach wtyczek.
Ustawienie trybu automatyki jest dostępne w każdej z nich pod
przyciskiem jej aktywacji (7) i należy zmodyfikować ten stan
we wszystkich wtyczkach, których parametry mamy zamiar

Spójrzmy teraz na zastosowanie padów XY. Jedną
z typowych technik podczas nagrywania automatyki brzmień
syntetycznych jest jednoczesne kręcenie gałkami Cutoff
i Resonance. Jeżeli nie dysponujemy zewnętrznym kontrolerem MIDI, do którego dwóch pokręteł możemy przyporządkować te parametry, to – jak wspomniałem na wstępie – za
pomocą myszki nie jesteśmy w stanie regulować obu tych
wartości jednocześnie. Z pomocą przychodzi tutaj Channel
Editor. Możemy w nim przyporządkować oba te parametry
do osi jednego z dwóch padów XY. Przyporządkowania dokonujemy przez kliknięcie pierwszego parametru i wybranie
z listy Pad 1 – X (oś X), a następnie kliknięcie drugiego
i wybieranie Pad 1 – Y (oś Y; 9). Teraz, przeciągając myszką
znacznik po pierwszym padzie, możemy kontrolować oba
parametry jednocześnie (10). Drugim popularnym przyporządkowaniem np. na Padzie 2 może być głębokość modulacji
Cutoff przez Env2 oraz czas opadania tej obwiedni (Env2
Decay). Za pomocą dwóch tak przyporządkowanych padów można pobawić się np. ekspresyjną kontrolą presetów
emulujących acidowe sekwencje w stylu TB-303.

6. Aktywne pokrętła z opisanymi nazwami
parametrów.
9. Przyporządkowanie parametrów do padów.

7. Przycisk aktywujący tryb automatyki.

automatyzować. Jeżeli po prostu chcemy regulować parametry
niektórych wtyczek z widoku Channel Editor bez rejestracji ich
automatyki, w tych wtyczkach nie aktywujemy oczywiście trybu
rejestracji automatyki.
Zwróćmy uwagę, że na ilustracji (6) nazwy dla przycisków
brzmią Active, co nic nie mówi o tym, do jakiej funkcji zostały
przyporządkowane. Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli
wybraliśmy parametry, które nazywają się tak samo w różnych
sekcjach pluginu (np. Decay może dotyczyć każdego z czasów
opadania w trzech obwiedniach Mai Tai) lub pomiędzy efektami
(np. parametr Feedback znajdziemy zarówno w efekcie Delay,
jak i efektach modulacyjnych Chorus, Flanger czy Phaser).
W celu zróżnicowania nazewnictwa pokręteł umożliwiono
zmianę treści podpisów pod gałkami oraz przyciskami. Dokonujemy tego przez podwójne kliknięcie w nazwę parametru
w Channel Editor (8).

8. Zmiana nazwy parametru.
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10. Jednoczesna kontrola dwóch parametrów.

Jak wspomniałem na początku, Channel Editor oferuje
więcej niż tylko proste przeniesienie kontrolerów do jednego
widoku. Po kliknięciu ikony kluczyka w lewym górnym rogu
uzyskujemy dostęp do listy przyporządkowań parametrów (11).
W kolumnie po lewej widnieją kontrolery edytora, a po prawej
w folderach mamy dostęp do parametrów wszystkich wtyczek
i ich sekcji obecnych na danym kanale. Pozwala to nam dodawać
do jednego pokrętła więcej parametrów (pojawi się wtedy +
przy nazwie lub ++, jeżeli dodane są trzy parametry – nazwę
możemy oczywiście zmienić, aby oddać np. charakter brzmieniowy danej kombinacji parametrów). Za dodawanie i odejmowanie odpowiedzialne są przyciski Add Targets i Remove
Targets. Dokonane przyporządkowania widzimy w kolumnie
środkowej.

NAGRAJ MUZĘ

11. Listy przyporządkowań
parametrów
Channel
Editora.

12. Kształtowanie, jak dany
parametr śledzi pokrętło
w Channel Editorze.

Zastanówmy się teraz nad możliwościami tego zaawansowanego widoku. Możemy tworzyć przyporządkowania, gdzie jedna gałka
jednocześnie będzie kontrolować kilka wartości (np. otwierać filtr,
zwiększać miks efektu delay i zwiększać ilość przesteru). Tylko co
w przypadku, jeżeli chcielibyśmy, aby ilość przesteru narastała

wolniej niż częstotliwość filtra? Odpowiedzią są krzywe, których miniaturki widać na liście przyporządkowań w środkowej kolumnie. Po
kliknięciu uzyskujemy dostęp do widoku (12), gdzie możemy kształtować jak dany parametr śledzi pokrętło Channel Editora. Jeżeli
przykładowo krzywa jest wklęsła jak na rysunku, wraz z obracaniem
gałki początkowo zmiany parametru docelowego będą niewielkie,
ponieważ krzywa rośnie powoli. Dopiero pod koniec gałki nastąpi
szybki wzrost wartości parametru. Dodatkowo możemy odwracać
przyporządkowanie (odbicie krzywej według osi X lub Y – Invert X
lub Y). W ten sposób podczas kręcenia pokrętłem wartość jednego
parametru może rosnąć, a innego opadać. Możemy także kopiować
ustawiony charakter krzywej i wklejać go do innych parametrów
(Copy/Paste).
Channel Editor, jak widzimy, jest bardzo użytecznym narzędziem do kontroli parametrów wtyczek i bardzo zachęcam
do eksploracji jego możliwości. W szczególności polecam go
fanom bliskich mojemu sercu syntezatorów, którzy mogą w nim
odnaleźć zupełnie nowy wymiar ekspresji i inspiracji. Powinni mu
także przyjrzeć się właściciele kontrolerów FaderPort 8 i 16, które po wciśnięciu przycisku Macro automatycznie mapują tłumiki
oraz przyciski do parametrów Channel Editora dla aktywnego kanału (oraz oczywiście wyświetlają nazwy i wartości parametrów
na wyświetlaczach), co pozwala na jeszcze lepszą kontrolę.
Adam Pietruszko,
wykładowca Akademii Realizacji Dźwięku

kwiecień–czerwiec 2019
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O ile producenci
telefonów, tabletów

czy kamer chwalą się rozdzielczością ekranu
czy wbudowanego aparatu, o tyle zazwyczaj
nie chwalą się jakością wbudowanych
mikrofonów. Zazwyczaj nie ma czym.
A przecież film to nie tylko obraz, ale i dźwięk,
który powinien dorównywać mu jakością

Jakoś(ć) w kadrze

Ł

atwość tworzenia i publikacji muzyki i filmów doprowadziła do wzrostu zainteresowania tym tematem.
O skali odbioru świadczy 20 milionów osób, korzystających w Polsce co miesiąc z YouTube’a. Z kolei
możliwości twórcze pokazuje amerykański film zatytułowany
„Mandarynka” w reżyserii Seana Bakera, który w całości został
sfilmowany trzema egzemplarzami iPhone’a 5s. Nie przeszkodziło mu to w zebraniu kilku najważniejszych nagród na
festiwalach kina niezależnego, m.in. nagrody Gotham przyznanej przez Independent Filmmaker Project i Independent Spirit

36

kwiecień–czerwiec 2019

Awards. Warto jednak dodać, że oprócz telefonów na planie
tego filmu pracował profesjonalny dźwiękowiec z profesjonalnym mikrofonem.
Zazwyczaj podczas robienia filmu nie mamy takich luksusów, bo jesteśmy scenarzystą, operatorem, dźwiękowcem
i montażystą w jednym. Mimo to nie trzeba być specjalistą, by
zauważyć niezadowalające możliwości komponentów wbudowanych w sprzęt elektroniczny: mikrofonów, malutkich ledwo
słyszalnych głośniczków, zintegrowanych kart dźwiękowych
itp. Na szczęście rozwiązania przeznaczone dla amatorów

zdjęcie: RØDE

NAGRAJ MUZĘ

mają już bardzo przyzwoite parametry, a ceny nie odstraszają.
Mając większe wymagania i nieco większy budżet, można nawet sięgnąć po sprzęt adresowany do profesjonalistów. Jego
ceny nie są zniechęcająco wysokie i, co nie mniej ważne, nie
wymaga on dźwiękowca do obsługi.
Oprócz oczywistych zalet brak dźwiękowca ma jednak
pewną wadę. Twórca amator staje przed dylematami, które
wcześniej były udziałem jedynie specjalistów w dziedzinie
nagrywania dźwięku czy filmu. Najczęstsze pytania po pierwszych próbach to: „Dlaczego ten dźwięk jest taki cichy?” albo

„Jak dobrać i zainstalować ten mikrofon, aby dźwięk był najlepiej słyszalny?”. Fundamentalnym jednak pytaniem powinno
być: „Co ja właściwie chcę nagrać, w jakim miejscu i w jakich warunkach?”. Po szczegółowym określeniu projektu, jaki chcemy
wykonać, możemy zacząć dobierać sprzęt.
Sprzęt rejestrujący dźwięk przy nagraniach wideo bardzo
ogólnie możemy podzielić na mikrofony do sprzętu foto
i wideo (kamery wideo, aparaty cyfrowe lub lustrzanki) oraz
mikrofony do urządzeń mobilnych (telefony, smartfony czy
tablety).
kwiecień–czerwiec 2019
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MIKROFONY DO SPRZĘTU FOTO I WIDEO
Do najbardziej popularnych i będących zarazem
pierwszym krokiem w lepszą jakość dźwięku
w nagraniach należą mikrofony RØDE VideoMic GO
i RØDE VideoMicro.
RØDE VideoMic GO wyposażony jest w przetwornik zamontowany tak, aby rejestrować dźwięki
dochodzące z przodu mikrofonu, redukując pozostałe odgłosy otoczenia. To daje pewność, że źródło
dźwięku będzie dobrze odseparowane od hałasów
w tle. Zintegrowany uchwyt Rycote Lyre izoluje
mikrofon od wstrząsów i wibracji, które mogłyby
obniżyć jakość nagrania. VideoMicro to nieduży
mikrofon w metalowej obudowie, wyposażony
w wysokiej klasy kapsułę pojemnościową
o charakterystyce kardioidalnej. Mikrofon zapewnia znakomitej jakości brzmienie nagrań i pasuje do
wielu modeli aparatów. Podobnie jak poprzednik
to mikrofon kierunkowy, który rejestruje to, co
słychać przed kamerą i redukuje niepożądane
dźwięki otoczenia spoza kadru. Zapewnia naturalne
brzmienie także podczas nagrań w pomieszczeniu.
Nie wymaga baterii, ponieważ jest zasilany z kamery (min. 3 V).
Nieco droższym, ale i lepszym rozwiązaniem
jest RØDE VideoMic Rycote. To profesjonalny
mikrofon pojemnościowy przeznaczony do współpracy z konsumenckimi kamerami wideo i profesjonalnymi recorderami. Zintegrowany system shock
mount w pełni izoluje kapsułę i elektronikę mikrofonu od wstrząsów i innego rodzaju fizycznych
czynników, które mikrofon może zarejestrować
w postaci trzasków i różnego rodzaju stuknięć. Jego
uniwersalny rozmiar mocowania przy podstawie –
gwint 3/8” – ułatwia montaż mikrofonu na tyczce
lub statywie. Zasilany jest własnym źródłem, czyli
baterią 9 V.
Wymienione wcześniej mikrofony powinny
w pełni spełnić nasze oczekiwania, jeśli robimy
amatorskie filmy na potrzeby własne czy rodziny.
Oczywiście mimo niekomercyjnego podejścia
możemy mieć większe wymagania i sięgnąć po
zaawansowany sprzęt przeznaczony dla profesjonalistów. Przedstawicielami tej grupy są VideoMic
Pro Rycote i VideoMic Pro+. Pierwszy z nich jest
pojemnościowym mikrofonem wyposażonym
w system antywstrząsowy Rycote Lyre oraz
kapsułę, która zapewnia jeszcze wyższą czułość
i niższe szumy własne. Drugi oferuje szersze
pasmo przenoszenia, większy odstęp sygnału od
szumu, wyższą czułość i ma baterię litowo-jonową
w zestawie.
Kolejne trzy urządzenia to mikrofony stereofoniczne, więc pracują w konfiguracji XY. Służą do
pokazania szerokiej panoramy dźwiękowej, która
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MIKROFONY DO URZĄDZEŃ FOTO I WIDEO
RØDE VideoMicro
Profesjonalny mikrofon do kamer konsumenckich,
charakterystyka kardioidalna, SPL 140 dB,
ultralekki (42 g), w zestawie osłona
przeciwwietrzna, kabel SC2 oraz system
przeciwwstrząsowy Rycote Lyre
Cena: 233 zł

RØDE VideoMic GO
Profesjonalny mikrofon do kamer konsumenckich,
superkardioidalny, SPL 120 dB, zasilanie z gniazda
w aparacie/kamerze, waga 73 g, w zestawie osłona
przeciwwietrzna oraz system przeciwwstrząsowy
Rycote Lyre
Cena: 299 zł

RØDE VideoMic Rycote
Profesjonalny mikrofon do kamery, superkardioidalny,
standardowe mocowanie, adresowany do kamer
konsumenckich, w zestawie osłona przeciwwietrzna
WSVM oraz system przeciwwstrząsowy Rycote Lyre
Cena: 444 zł

RØDE Stereo VideoMic
Profesjonalny stereofoniczny mikrofon do kamery,
standardowe mocowanie, w zestawie osłona
przeciwwietrzna Deadkitten

Cena: 699 zł

RØDE VideoMic Pro Rycote
Profesjonalny mikrofon do kamer konsumenckich
oraz DSLR, superkardioidalny, zintegrowany system
antywstrząsowy Rycote Lyre, wbudowany filtr górnoprzepustowy oraz regulacja głośności (-10 dB, 0,
+20 dB), zasilanie bateria 9 V, osłona przeciwwietrzna
Cena: 870 zł

RØDE Stereo VideoMic Pro Rycote
Profesjonalny stereofoniczny (XY) mikrofon do
kamery, zintegrowany system antywstrząsowy
Rycote Lyre, 2-poziomowy filtr górnoprzepustowy,
3-pozycyjny Level Control, zasilanie baterią 9 V
(ponad 100 godz.), osłona przeciwwietrzna
Cena: 888 zł

RØDE VideoMic Pro+
Profesjonalny mikrofon do kamer konsumenckich
oraz DSLR, superkardioidalny, system antywstrząsowy
Rycote Lyre, filtr górnoprzepustowy oraz regulacja
głośności, zasilanie (wbudowany akumulator LB-1
lub baterie 2x AA), osłona przeciwwietrzna
Cena: 1199 zł

RØDE Stereo VideoMic X
Profesjonalny mikrofon stereo do kamery jakości
broadcast, system antywstrząsowy Rycote Lyre,
filtr górnoprzepustowy, pasmo przenoszenia 40 Hz
– 20 kHz, SPL 143 dB, wyjście XLR oraz mini-TRRS,
zasilanie bateria 9 V, w zestawie kabel SC2, osłona
przeciwwietrzna oraz futerkowa
Cena: 2399 zł
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MIKROFONY DO URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Szybko rozwijającą się grupą są mikrofony do
urządzeń mobilnych. Najbardziej popularnym
w tej grupie jest RØDE SmartLav+, mikrofon
przypinany tzw. krawatowy, zaprojektowany do
pracy na planie filmowym, w studiu telewizyjnym
i podczas transmisji. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach wymagających wysokiej jakość dźwięku
przy zachowaniu dyskretnego omikrofonowania
bez konieczności używania dodatkowego skomplikowanego i drogiego sprzętu bezprzewodowego. Podobnym cenowo i jakościowo mikrofonem
jest IK Multimedia iRig Mic Lav różniący się od
konkurenta dodatkowym gniazdem mini-jack
3,5 mm z przełącznikiem do podłączenia słuchawek (odsłuch nagrywanego materiału) lub do
podłączenia dodatkowego mikrofonu.
RØDE VideoMic Me to ultralekki (34 g)
mikrofon do smartfonów ze złączem TRRS
i wbudowanym gniazdem słuchawkowym. Ma
charakterystykę kardioidalną i SPL 140 dB.
RØDE Video Mic Me–L w odróżnieniu od poprzednika jest lżejszy o 6 gramów, ma SPL 115 dB
i zaopatrzono go w złącze Lightning. Podobnymi
parametrami dysponuje IK Multimedia iRig
Mic Cast, który jest przenośnym mikrofonem do
nagrywania głosu, zaprojektowanym w szczególności do nagrywania podcastów, wywiadów, >>

MIKROFONY DO URZĄDZEŃ MOBILNYCH
iRig Mic Cast
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami
iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) oraz Android, przełącznik
czułości Hi-Lo, wyjście słuchawkowe, pracuje podczas
rozmowy telefonicznej oraz z aplikacjami VOIP,
w zestawie statyw biurkowy
Cena: 175 zł

iRig Mic Lav
Mikrofon pojemnościowy typu lavalier, współpracujący
z urządzeniami mobilnymi, charakterystyka dookolna,
wyjście słuchawkowe pozwalające na podłączenie
drugiego mikrofonu iRig Mic Lav, w zestawie osłona
przeciwwietrzna, klips oraz futerał
Cena: 219 zł

RØDE VideoMic Me
Profesjonalny mikrofon do smartfonów (złącze TRRS),
charakterystyka kardioidalna, SPL 140 dB, ultralekki
(34 g), wbudowane gniazdo słuchawkowe, w zestawie
ekskluzywna osłona przeciwwietrzna
Cena: 222 zł

RØDE SmartLav+
Profesjonalny mikrofon dookolny typu lavalier,
złącze mini-jack stereo TRRS, przewód mikrofonowy
wzmocniony kevlarem, rejestracja audio na
smartfonach i tabletach, kompatybilny z systemami
Android lub Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)
Cena: 244 zł

iRig Mic
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący
z urządzeniami iOS oraz Android, złącze do urządzenia
mobilnego (TRRS 3,5 mm) z wyjściem audio do odsłuchu
w czasie rzeczywistym, 3-stopniowy przełącznik
czułości, w zestawie oprogramowanie: VocaLive,
AmpliTube oraz iRig Recorder
Cena: 265 zł

RØDE VideoMic Me–L
Profesjonalny mikrofon do iPhone’a i iPada (złącze
Lightning), charakterystyka kardioidalna, SPL 115 dB,
ultralekki (28 g), wbudowane gniazdo słuchawkowe,
w zestawie ekskluzywna osłona przeciwwietrzna
Cena: 349 zł

iRig Mic Field
Mikrofon pojemnościowy stereo do zastosowań
foto/wideo, współpracujący z urządzeniami iOS,
charakterystyka kardioidalna, przetwornik A/C 24 bity /
48 kHz, niskie szumy własne, wyposażony
w obracane wejście, pokrętło gain, wyjście słuchawkowe
Cena: 440 zł

iRig Mic HD2
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami
iOS, Mac oraz PC, przetwornik 24 bity / 96 kHz, regulacja
Gain z kontrolką LED, wyjście słuchawkowe, ministatyw,
w zestawie oprogramowanie: Ableton Live Lite, T-RackS,
Mic Room, Mic Pack oraz Pro Bundle iRig Recorder
Cena: 570 zł
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ułatwia widzowi przeniesienie się w miejsce akcji
i dzielenie perspektywy z osobą filmującą. RØDE
Stereo VideoMic pozwala uchwycić prawdziwą
przestrzeń dźwiękową z jednoczesnym wysokim
tłumieniem dźwięków niepożądanych i małym
poziomem szumów własnych. SVM jest zasilany
baterią 9 V, ma wskaźnik stanu baterii, filtr górnoprzepustowy oraz włącznik tłumika PAD -10 dB.
Dzięki temu może współpracować z większością
kamer, zapewniając perfekcyjną kontrolę nagrywanego dźwięku. Mikrofon RØDE Stereo VideoMic
Pro Rycote zapewnia kamerzystom uzyskanie
wysokiej jakości dźwięku stereo i jest idealny do
nagrywania muzyki i uchwycenia nastrojowych
odgłosów otoczenia, niezbędnych do stworzenia
realistycznej sceny dźwiękowej. Bazuje na parze
sparowanych, wysokoczułych kapsuł kardioidalnych 1/2”, ustawionych w konfiguracji XY i zapewnia szeroki obraz stereo o naturalnej głębi. Ostatni
z serii RØDE Stereo VideoMic X jest stereofonicznym mikrofonem o jakości transmisyjnej. W pełni
metalowa konstrukcja zapewnia dużą odporność,
przez co urządzenie idealnie nadaje się do regularnego, profesjonalnego wykorzystania. Jest także
wyjątkowo odporne na zakłócenia wywoływane
przez fale radiowe.

>>

wykładów, notatek głosowych, przemówień itp.
Współpracuje ze smartfonami wyposażonymi
w systemy iOS i Android. Wbudowane gniazdo
słuchawkowe pozwala na monitorowanie nagrań,
a dwuzakresowy przełącznik na ustawienie poziomu głośności nagrania. Ta sama firma proponuje również iRig Mic Field – mikrofon pojemnościowy stereo, współpracujący
z urządzeniami iOS (iPhone, iPad) o charakterystyce kardioidalnej z przetwornikiem A/C
24 bity/48 kHz, wyposażony w obracane wejście,
pokrętło czułości i wyjście słuchawkowe. Ostatnie dwie propozycje mikrofonów do urządzeń
mobilnych to iRig Mic i iRig Mic HD2. Android.
Wyposażono go w złącze mini-jack 3,5 mm
i wyjście audio do odsłuchu w czasie rzeczywistym oraz w trzystopniowy przełącznik czułości.
Drugi jest przenośnym cyfrowym mikrofonem wielkomembranowym przeznaczonym do iPhone’a, iPada, iPoda Touch,
komputerów Mac/PC i urządzeń z Androidem. Wyposażono
go w przetwornik 24 bity/96 kHz, regulację czułości z kontrolką LED, wyjście słuchawkowe oraz ministatyw.
Przedstawione modele są tylko propozycją i wskazaniem
drogi do dobrego udźwiękowienia filmów. Wybór dowolnego
z proponowanych rozwiązań sprawi, że odczujemy wyraźną
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różnicę. A jak mówi stare powiedzenie mikserów i montażystów, im lepiej na wejściu, tym lepiej na wyjściu. Jednak każdy
sam powinien dobrać mikrofon do swoich preferencji, wymagań i oczekiwanej jakości. Przykład wspomnianego na wstępie
Seana Bakera świadczy, że filmy kręcone ogólnie dostępnym
sprzętem mogą nie tylko być dobre technicznie, ale nawet
zdobywać nagrody.
Cezary Kępski

UDERZ W KLAWISZ

zdjęcie: Akai Professional

Akai MPK Road 88

Wygoda
w trasie
Najnowsza dynamiczna klawiatura sterująca
Road 88 marki Akai Professional łączy
wygodne klawisze i solidne wykonanie
z interfejsem MIDI

M

amy w niej wysokiej klasy
klawiaturę z mechanizmem
młoteczkowym, możliwość
podłączenia do dowolnego
sprzętu, kartę dźwiękową niewymagającą
uprzedniej instalacji sterowników, a całość
urządzenia jest obudowana wytrzymałą
i gotową do transportu walizką z uchwytami.
Każdy zawodowy klawiszowiec wie,
że w przypadku doboru instrumentów
klawiszowych najważniejsze są: czułość
i wrażliwość na siłę uderzenia. To właśnie
odróżnia naprawdę wspaniałe instrumenty od tych zwykłych. Najnowsze urządzenie Akai wyposażono w dynamiczną klawiaturę Hammer Action Key obejmującą
88 klawiszy z mechanizmem młoteczkowym i funkcją aftertouch, nazwaną modelem A. Zapewnia naturalne i responsywne
wyczucie, według producenta nieporównywalne z żadną inną klawiaturą sterującą
w podobnej klasie cenowej.
Bez instrumentów wirtualnych tego
typu urządzenie jest kawałkiem plastiku
z domieszką metalu, które może pełnić rolę

ekskluzywnego mebla. Road 88 ułatwia
wyciśnięcie maksimum z posiadanych
bibliotek dźwięków i efektów. Ma zintegrowaną kartę dźwiękową z czterema wyjściami, co umożliwia skierowanie sygnału
jednocześnie zarówno do mikserów, jak
i wybranych monitorów. By było czym
zarządzać, wraz z klawiaturą użytkownik
dostaje bogaty zestaw instrumentów wirtualnych: AIR Music Tech DB-33, AIR Music
Tech Velvet i AIR Music Tech Mini Grand.
Jest także Akai Pro VIP 3.0 do zarządzania
instrumentami i efektami, w tym do ustawiania ich parametrów.
Dzięki wejściom na pedał ekspresji
z podwójnym sygnałem i pedał sustain,
5-pinowym portom MIDI In i MIDI Out
oraz wejściu USB MPK Road 88 łączy się
bezproblemowo z dowolnym sprzętem zewnętrznym. Koło Pitch wykorzystywane
jest do podciągania/opuszczania wysokości dźwięków granych na klawiaturze.
Pozwala to na uzyskanie fraz takich jak
riffy gitarowe, które zwykle nie są kojarzone z instrumentami klawiszowymi. Koło

modulacji Mod jest zazwyczaj używane do
wprowadzania zmian w granym dźwięku.
Ten typ elementu sterującego działającego
w czasie rzeczywistym został pierwotnie
wprowadzony w elektronicznych instrumentach klawiszowych w celu zapewnienia wykonawcom takich efektów jak
vibrato, które są właściwe instrumentom
akustycznym. Oba koła Pitch i Mod łączą
się z dedykowanym sterowaniem głośnością, transpozycją i trybami podziału klawiatury, co zapewnia pełną wszechstronność i możliwość adaptacji w dowolnym
środowisku wymagającym podstawowych
narzędzi sterujących.
W klawiaturze sterującej MPK Road 88
wszystko jest dostępne w jednym przenośnym opakowaniu. Klawiatura, łącząca
inspirowane stylem vintage etui podróżne
z uchwytem, robi bardzo solidne wrażenie.
Powinna sprostać rygorystycznym wymogom nawet najcięższej trasy koncertowej.
Do tego jest prosta w obsłudze. Dzięki
temu można skupić się na muzyce, a o to
chyba w sprzęcie chodzi.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Liczba klawiszy

 88
Klawiatura

 w pełni ważona z mechanizmem młoteczkowym
Złącza









2x 5-pinowe złącze MIDI
2 wejścia pedału ekspresji TRS 1/4” (6,35 mm)
1 wejście pedału sustain TRS 1/4”
2 wyjścia główne TRS 1/4”
2 wyjścia pomocnicze 1/4”
1 port USB 2.0 typu B
1 wejście zasilacza

Zasilacz

 USB lub zasilacz 6 VDC, 1 A (sprzedawany
oddzielnie)
Wymiary

 1399 x 369 x 171 mm
Waga

 28,3 kg
Cena: 3999 zł
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Akai Force

C

i, którzy trochę znają historię hip-hopu od strony
technicznej, wiedzą, że gdy pod koniec lat osiemdziesiątych Akai wprowadziło pierwsze MPC (MIDI
Production Center), nic już nie było takie samo. Co
ciekawe, pomysłodawcą MPC był niejaki Roger Linn, twórca
jednego z pierwszych automatów perkusyjnych opartych na
samplach (LinnDrum), zresztą aktywny do dzisiaj czy to
w swojej firmie, czy jako wspomagający innych (np. maszyna
perkusyjna Tempest stworzona wspólnie z innym gigantem,
jakim jest Dave Smith – ten od Prophetów). Akai MPC było
połączeniem samplera z sekwencerem, przy czym najbardziej
charakterystyczny element urządzenia stanowiło 16 padów
w układzie 4x4 do wyzwalania sampli. Niby nic, ale ta właśnie
cecha sprawiła, że sampler stał się pełnoprawnym instrumentem muzycznym, na którym w dodatku mógł grać każdy. Ograniczona liczba padów predestynowała go do partii bębnów lub
basu, co z radością wykorzystali artyści spod znaku hip-hopu
i elektroniki.

Syjamski
Syjamski
„May the Force be with you”
chciałoby się powiedzieć
po zobaczeniu najnowszego
dzieła Akai. Wygląda na to,
że po latach oczekiwań
i utyskiwań firma dostarczyła
coś, co zamyka usta
niedowiarkom.
Akai znów rządzi

INSTRUMENTALNE
TRAKTOWANIE KOMPUTERA
Trzydzieści lat później scena muzyczna jest bardzo zróżnicowana.
Podobnie narzędzia twórcze. Komputery zdominowały świat. Ale czy
na pewno? Na pewno to wiemy tylko
tyle, że natura nie znosi monotonii
i po zachłyśnięciu się „nieograniczonymi” możliwościami komputerów
muzycy zapragnęli wrócić do korzeni
i zażądali instrumentów! Niech one
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sobie będą (w środku) komputerami, ale mają być przenośne,
samowystarczalne i inspirujące.
Korporacja inMusic, która jest właścicielem m.in. Akai, kilka
lat temu rozpoczęła opracowywanie specjalnej autonomicznej
platformy sprzętowo-programowej, na której można by budować nowe instrumenty. Pierwszym owocem tego projektu były
Akai MPC Live i X (a także chociażby procesor gitarowy HeadRush), które rynek przyjął z entuzjazmem. Pomimo niekoniecznie okazyjnej ceny Akai MPC X błyskawicznie stał się „nowym
klasykiem”. Ten instrument, choć zbudowany na tradycji MPC
(sampler, pady, sekwencer), wzbogacił się o wszelkie udogodnienia przyniesione przez postęp techniczny: ogromną pamięć,

efekty, współpracę z komputerem, bardzo rozbudowaną sekcję
produkcyjną. Sprawiło to, że nowe MPC Live/X to w zasadzie
kompletne DAW-y bez komputera.
Dzisiejsza scena muzyki elektronicznej jest bardzo różnorodna. Jednak gdy chodzi o kwestie wykonawcze, to jeśli już
ktoś używa komputera na żywo, zazwyczaj działa na aplikacji
Ableton Live. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Live to niezwykle
elastyczny DAW pozwalający na nieograniczoną zabawę
dźwiękiem. Znany jest też ze swej stabilności. Firma Ableton,
dostrzegając potrzeby muzyków, stworzyła (najpierw we współpracy z Akai, potem samodzielnie) dedykowany kontroler Push,
który niejako przenosi najważniejsze funkcje Live’a „do żelaza”.
kwiecień–czerwiec 2019
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Akai Force ułatwia produkcję, ale przede wszystkim znakomicie sprawdza się na scenie.

>>

Wyzwalanie klipów czy scen, kontrola parametrów pokrętłami
i przyciskami, gra na instrumentach wirtualnych czy tworzenie
sekwencji na żywo: wszystko to staje się o wiele łatwiejsze i
pozwala na większą kreatywność. Jedynym „ale” jest to, że to
tylko kontroler. Bez laptopa ani rusz.
MATRYCĘ WIDZĘ OGROMNĄ
Akai Force to próba połączenia ognia z wodą, czyli mobilności
i mocy. W założeniu ma to być idealne rozwiązanie dla każdego,
kto chce komponować, produkować, rejestrować, miksować
i wykonywać na żywo każdy rodzaj nowoczesnej muzyki. Skoro
ma być tak pięknie, to przyjrzyjmy się naszemu bohaterowi.
Już od pewnego czasu Akai dba o spójny wizerunek swoich
produktów. Nie inaczej jest w tym przypadku. Force zamknięto
w obudowie koloru czarnego, którą można by określić jako
„rzeczową”. Nie ma tu żadnych wizualnych szaleństw poza rzecz
jasna kolorowym ekranem i padami, które dominują na płycie
czołowej. Ekran o przekątnej siedmiu cali jest wielodotykowy,
a jego rozdzielczość i kontrast budzą uznanie. Po jego obydwu
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stronach znajdują się przyciski służące głównie do wspomagania nawigacji po systemie operacyjnym. Mamy też klasyczny
didżejski crossfader.
Idąc w dół, widzimy „schodek”, gdzie umiejscowiono osiem
wyświetlaczy OLED. Pokazują funkcje i parametry kontrolowane
przez towarzyszące im osiem enkoderów czułych na dotyk. Wyświetlacze są małe, ale dzięki technologii OLED bardzo czytelne.
Głównym bohaterem jest oczywiście matryca 64 padów
w układzie osiem na osiem. Pady są kolorowe, czułe na dynamikę
oraz docisk. Na samym dole znajdziemy dwa dodatkowe rzędy po
osiem padów do obsługi dodatkowych funkcji. Po obydwu stronach
matrycy mamy do dyspozycji opisane i podświetlane przyciski: po
lewej do wyboru różnych funkcji (Tap Tempo, Select, Copy, Solo
itp.), a po prawej Launch do szybkiego wyzwalania scen. Całość
mocno przypomina wspomniany kontroler Push, ale w sumie nie
ma się co dziwić – w końcu pierwszy Push był dziełem Akai.
Co prawda Akai Force jest instrumentem samodzielnym, ale
trzeba go jakoś połączyć ze światem zewnętrznym. Służą do tego
gniazda umieszczone z tyłu. Do dyspozycji mamy dwa wejścia

NAGRAJ MUZĘ

audio na złączach combo. Możemy do nich podłączyć niemal
dowolne źródło od mikrofonu (jest zasilanie Phantom), przez instrument (gitara, bas), po dowolny sygnał liniowy. Force ma cztery
wyjścia audio (para Master i dodatkowa), MIDI oraz CV/GATE
służące do sterowania analogowymi syntezatorami oraz efektami
ze złączami CV. Całość dopełniają gniazda USB (także typu A, co
pozwala na podłączenie np. dodatkowej pamięci lub klawiatury
sterującej), zasilanie oraz złącze sieciowe Link. Z przodu mamy
też gniazdo słuchawkowe wraz z potencjometrami głośności oraz
CUE MIX, a także gniazdo na kartę pamięci SD.
DOBRZE UKRYTY KOMPUTER
Pora na funkcjonalność, czyli dowiedzenie się, co ten sprzęt potrafi. Mówiąc bardzo ogólnie, mamy do czynienia z samodzielną
stacją roboczą zahaczającą o możliwości współczesnych aplikacji
DAW. Akai Force pozwala na nagrywanie każdego materiału
audio, a następnie niemal dowolną obróbkę zarówno pod względem technicznym (przycinanie, normalizacja, EQ, efekty itd.), jak
i twórczym (tworzenie pętli, sampling w czasie rzeczywistym).
Proces twórczy mogą też wspomagać wbudowane instrumenty
wirtualne, szerokie możliwości tworzenia beatów, a także dostarczana na wewnętrznym dysku biblioteka o objętości ponad 10 GB
z próbkami, zestawami perkusyjnymi, projektami demo, loopami
i kilkuset patternami.
Wszystkie te cacuszka nie na wiele by się zdały, gdyby nie
całe środowisko produkcyjne, a w nim pełna edycja sampli,
sekwencer w stylu MPC, looper, dopasowywanie tempa
w czasie rzeczywistym, bateria efektów AIR FX prosto z ProToolsa i rozbudowany mikser.
Wielką zaletą Force jest to, że nie narzuca jednego sposobu
pracy. Możemy potraktować go jako DAW, gdzie krok po kroku
tworzymy kompozycję, ale też jako żywy instrument, który niejako przy okazji jest też rejestratorem naszych dokonań. Można
też po prostu bawić się w tworzenie beatów w stylu MPC. Akai
wie, jak to robić, i nie skąpi klasycznych narzędzi, które rozsławiły MPC (Note Repeat, 16-Levels, MPC Swing). Możemy też
podejść do zagadnienia całkiem oldskulowo i budować sekwencje za pomocą sekwencera krokowego. Albo przez tworzenie
loopów pochodzących z materiału audio dostarczonego z urządzeniem, lub nagranym na żywo przez mikrofon. Dzięki temu,
że Force ma… Moc (obliczeniową), wszystkie tego rodzaju manipulacje dzieją się błyskawicznie i po krótkim czasie nie mamy
wrażenia pracy z komputerem (jakim Force w istocie jest), ale
żywo reagującym wszechstronnym narzędziem muzycznym.
PLATFORMA WSPÓŁPRACY
Ogrom możliwości może na początku przytłaczać, ale nie trzeba
ogarniać od razu wszystkiego. Najlepiej zacząć od pojedynczego
„działu” i np. zaprogramować prosty beat, a potem dołożyć melodię z jednego z wbudowanych instrumentów wirtualnych. Mamy
do dyspozycji syntezator Hype z różnymi rodzajami syntezy, Tubesynth, czyli analog na lampach, Bassline, czyli coś à la TB-303,
oraz Electric, będący emulacją najróżniejszych pian elektrycznych. Nurkując dalej, warto skorzystać z narzędzi do cięcia i gięcia
sampli i stworzyć kilka własnych pętli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pady
 64 dynamiczne pady czułe na siłę docisku; kolorowe podświetlenie RGB
Pokrętła
 8 pokręteł dotykowych 360°
 1 pokrętło do nawigacji po ekranie z zaznaczaniem/dokonywaniem
wyboru przez wciśnięcie
 5 pokręteł obracanych w zakresie 270° do regulacji
wzmocnienia, miksu i poziomu
Przyciski
 56 specjalnych przycisków funkcyjnych; podświetlenie czerwone,
pomarańczowe lub zielone
Ekran
 6,9” (przekątna)
 150 x 93 mm (szerokość x wysokość)
 kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym
Złącza
 2 wejścia combo XLR + TRS 1/4” (6,35 mm) – wejścia 1/2
4 wyjścia TRS 1/4” (6,35 mm) (2 pary stereo)
 1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/4” (6,35 mm)
 1 port MIDI In 1/8” (3,5 mm)
 1 port MIDI Out 1/8” (3,5 mm)
 1 port MIDI Thru 1/8” (3,5 mm)
 4 wyjścia CV/Gate – jack 1/8” (3,5 mm)
 1 port Ethernet
 2 porty USB typu A
 1 port USB typu B
 1 gniazdo na kartę pamięci SD
 1 wejścia zasilacza
Zasilanie
 zasilacz: 19 V, 3,42 A (w zestawie)
Wymiary
 350 x 389 x 72,5 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
 3,87 kg
Cena: 6666 zł

Nie wolno zapominać, że Force jest otwarty na współpracę.
Może być sekwencerem MIDI sterującym zewnętrznymi instrumentami, może wejść w interakcję z posiadanym sprzętem
modularnym, obsługuje też Ableton Link, dzięki czemu synchronizacja z aplikacjami obsługującymi ten format jest niezwykle
łatwa. A skoro padło słowo Ableton – po jednej z najbliższych
aktualizacji oprogramowania Akai Force stanie się też pełnoprawnym interaktywnym kontrolerem aplikacji Ableton Live.
W opisie Akai Force skupiłem się na jego stronie produkcyjnej. Pamiętajmy jednak, że cały urok tego sprzętu ukazuje się na
scenie. Wszystko, co zrobiliśmy (lub robimy podczas występu), jest po to, żeby przedstawić się publiczności. Narzędzia
dostępne na pokładzie pozwalają na bezstresową pracę, sprzęt
jest niezwykle stabilny i bardzo szybki. W rękach sprawnego
muzyka, producenta czy DJ-a może być centrum nawet bardzo
rozbudowanego live-actu, a po odrobinie treningu będziemy
mogli pożegnać laptopa.
Akai Force to bardzo potężny system, który może pracować na
wiele sposobów. Od narzędzia wspomagającego twórczość muzyczną, przez sampler w stylu MPC (lub nie), instrument, beat maszynę
po kompletne studio, które można zabrać na występ. Jest Moc.
Piotr Dygasiewicz
kwiecień–czerwiec 2019
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Moog Sirin

Analogowy
meteor
O nowym syntezatorze Mooga w zasadzie są
dwie wiadomości: dobra i zła. Dobra, że
w niewielkim pudełku kryje osiem oktaw.
Zła, że w zasadzie już nie da się go kupić

P

odczas targów NAMM w styczniu
2019 firma Moog bez uprzedzenia
zaprezentowała nowy syntezator,
którego pełna nazwa brzmi: Sirin
Analog Messenger of Joy. Skomplikowane
i długie tytuły zawsze budzą podejrzenia
(patrz: „Główny Konserwator Powierzchni
Poziomych”, czyli delikwent z mopem).
W dodatku już na pierwszy rzut oka widać,
że Sirin wygląda jak Minitaur, któremu
pożałowano czarnej farby. Więc z czym tak
naprawdę mamy do czynienia?
Moog Sirin to limitowana seria zbudowana z okazji wydarzenia Moog House of
Electronicus 2019. Z początku mowa była
o 2500 egzemplarzach, po kilku tygodniach
okazało się, że liczbę tę da się lekko powiększyć, ale i tak fakty są takie, że na dzień
dzisiejszy wszystkie egzemplarze zostały
sprzedane, a produkcja zakończona. Trzymając się faktów, prawdą jest, że Sirin to
zmodyfikowany Minitaur, ale modyfikacje
te bardzo wyraźnie wpływają na charakter
instrumentu.
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Zacznijmy od początku. Mamy do
czynienia z klasycznym syntezatorem
analogowym, gdzie źródłem dźwięku są
dwa analogowe oscylatory z przebiegami
w kształcie piły i prostokąta. Oscylator numer dwa możemy odstrajać od pierwszego o maksymalnie oktawę w górę lub
w dół. Sygnał trafia na prosty mikser,
a stamtąd na supermegakultowy filtr
drabinkowy, czyli Moog Ladder Filter
z częstotliwością odcięcia w zakresie
20 Hz – 20 kHz, regulacją rezonansu oraz
podatności na obwiednię. Filtr jest czteropolowy, co oznacza stromość odcięcia
24 dB – jak w Minimoogu.
Sirin jest wyposażony w dwa generatory obwiedni w układzie Attack, Decay/
Release, Sustain, przy czym pierwszy
z nich obsługuje opisany przed chwilą
filtr, a drugi głośność. Mamy też prosty
na pierwszy rzut oka generator wolnych
przebiegów (LFO), który może modulować głośność i częstotliwość odcięcia
filtra. Całość dopełnia funkcja Glide, czyli

płynne przechodzenie między kolejnymi
dźwiękami z regulacją czasu.
Zaraz, zaraz – czy przypadkiem nie
opisaliśmy właśnie Minitaura? Oczywiście,
że tak! Struktura instrumentu jest identyczna. Podstawowa różnica leży
w zakresie działania oscylatorów. Minitaur jest, jak sama nazwa wskazuje, „Mini
Taurusem”, czyli syntezatorem basowym
wywodzącym się ze słynnych instrumentów Mooga, na których grało się nogami
(przynajmniej w założeniu). Ze względu na
swoje przeznaczenie oscylatory Minitaura
opiekują się niższym pasmem częstotliwości. Ich górna granica to C5, czyli mniej
więcej środek klawiatury fortepianowej. Na
bas wystarczy z nawiązką. Jednak od momentu wprowadzenia Minitaura na rynek
pojawiały się głosy, że fajnie by było, gdyby
ten moog(ł) grać wyżej, gdyż jego klasyczne
brzmienie aż prosi się o wykorzystanie
w charakterze instrumentu solowego
(lead). No więc bardzo proszę.
Moog Sirin może poszybować znacznie
wyżej, bo aż do D8. Co ważne, nie odbywa się to kosztem dołu, ponieważ dolna
granica E0 nie została zmieniona. Ho, ho,
osiem oktaw w takim małym pudełku. Nie
ma się co dziwić, że cała produkcja została
sprzedana na pniu.
Pozostałe zmiany są czysto kosmetyczne. Sirin występuje w postaci
„stalowej”, co nadaje mu wygląd bardzo
industrialny, który jednak jest tonowany
przez pokolorowany panel przedni. Troszkę przypomina on zabawy barwami, jakie
zafundował(a) nam Grandmother. Można
powiedzieć, że charakter instrumentu
(Posłaniec Radości, pamiętasz?) jest spójny – zarówno wygląd, jak i brzmienie każe
nam odbierać Sirin inaczej niż Minitaura.

zdjęcia: Moog (2)
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Jako że panel
instrumentu jest
z konieczności skromny,
a możliwości wewnętrznych
układów niemałe, sporo funkcji
udostępniono z poziomu bezpłatnego edytora działającego na komputerach Mac i PC. Edytor pozwala na łatwe
ładowanie presetów, których Sirin zmieści
128, zmianę kształtu LFO, synchronizowanie oscylatorów, kontrolę poziomu sygnału
podanego na zewnętrzne wejście i wiele
innych. Ponieważ edytor może pracować
jako plugin VST/AU, wszystkie parametry
możemy zapisać w sesji naszego DAW-u,
a dodatkowo mamy dostęp do pełnej automatyki! To jest po prostu super!
Na koniec wróćmy do kwestii, która na
pewno nie daje Ci spokoju. Czy Sirin i Minitaur brzmią identycznie? Okazuje się, że
nie. Przy uważnym porównaniu obydwu
syntezatorów z łatwością dostrzeżemy
różnice. Oczywiście porównanie może
dotyczyć wyłącznie zakresu E0 – C5, ponieważ Minitaur wyżej nie zagra. Minitaur
brzmi minimalnie ciemniej oraz „pełniej”.
Bas jest bardziej podkreślony, co potwierdza odczyt na dowolnym analizatorze
widma. W efekcie partie basowe zagrane
na Minitaurze brzmią potężniej. To rzecz
jasna nie oznacza, że Sirin jest do niczego!
Różnice są bardzo małe i stosunkowo
łatwe do zniwelowania podczas miksu,
choć zdaję sobie sprawę, że purystów to

nie
przekona.
Z kolei Sirin
przekonuje swoistą
„perlistością” brzmienia, co
może być tylko zaletą przy wszelkich
partiach leadowych. Sirin może też zabrzmieć
agresywnie, więc nie ma strachu, że kupujemy coś nudnego. À propos kupowania: co

prawda
producent
już umywa ręce,
jeśli chodzi o dostępność,
ale wciąż można natknąć się na
nowiutki egzemplarz w tym czy innym
sklepie, więc warto poszukać.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: „Który wybrać?”. Wszystko zależy od wymagań użytkownika. Jeśli
zależy Ci tylko na basie, Minitaur jest idealny. Jeśli zaś chcesz poszaleć też w górze,
poszukaj nowego srebrnego przyjaciela.
Chociaż czekaj… Kup oba! Wyobraź sobie
to czterooscylatorowe minimonstrum
rozsadzające głośniki…
Piotr Dygasiewicz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Silnik brzmieniowy: Analogowy
Presety: 128
Polifonia: monofoniczny (z możliwością łączenia poly-chain)
Zakres dźwięków: E0 – D8
Źródła dźwięku: 2 oscylatory z przebiegami prostokątnymi i piłokształtnymi
VCO 2 FREQ: ±12 półtonów
Hard Sync: On/Off
Glide: możliwość wyboru LCR, LCT, EXP – Legato On / Off
Filtr: drabinkowy 20 Hz – 20 kHz
Źródła modulacji: Triangle, Square, Saw, Ramp, Sample & Hold i Filter EG
Cele modulacji: wysokość dźwięku oscylatora, tylko wysokość dźwięku oscylatora 2
i częstotliwość graniczna (odcięcia) filtru
Panel LFO: prędkość, poziom VCO LFO i poziom VCF LFO
Obwiednie: 2x obwiednia ADSR z/ Legato On, Legato Off i EG Reset
Wejście audio: TS ¼”
Wyjście audio: TS ¼”
Wyjście słuchawkowe: TRS „⅓”
Wejście/wyjście MIDI: wejście DIN, i wejście/wyjście MIDI przez USB
Przypisywalne wejścia CV / Gate: Filter CV (niezmienne), Pitch CV (domyślnie), Volume CV (domyślnie),
Gate (domyślnie)
Konwersja CV do MIDI: tak
Waga: 1,27 kg
Wymiary: 78,7 x 218,4 x 132,1 mm
Dołączony zasilacz: 100 – 250 V AC, 50 – 60 Hz, +12 V DC 1 A

Cena: 3099 zł
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Historia syntezatora (3)

Rewolucja
cyfrowa
Pędzimy przez lata kolorowych getrów i opasek
na włosy oraz kurtek szerokich w ramionach –
lata osiemdziesiąte XX wieku. Technologia
analogowa jest już niemodna, świat wkracza
w erę informatyczną, wszystko jest teraz
cyfrowe i ma przynajmniej jeden mikroprocesor.
Nie inaczej jest z syntezatorami

Najciekawsza była jednak sekcja
syntezy stanowiąca mieszankę FM
i Wavetable. System instrumentu „czytał”
wybrane przebiegi z tabeli, podobnie jak
ma to miejsce w syntezie Wavetable, ale
robił przy tym „zamierzone błędy”, co
skutkowało ostrym, zniekształconym
brzmieniem. Dodatkowo CZ-101/1000
miały bardzo rozbudowane generatory
obwiedni, co pozwalało na programowanie niecodziennych, modulowanych
w czasie dźwięków.
TRANSJENT ZAMIAST SAMPLA
Aż nastał rok 1987, w którym firma
Roland wprowadziła na rynek „DX7 killer”,
czyli D-50. Był to syntezator na wskroś
nowatorski, w dodatku zwiastujący
powstanie nowej kategorii – Workstation,
czyli instrumentu samowystarczalnego,

P

o gigantycznym sukcesie Yamahy
DX7 muzyka popularna już nie
była taka sama. Solowe brzmienia
Minimooga, ostre riffy Propheta-5
czy przelewające się pady stworzone na
zestawie stringmaszyna + phaser zostały
zastąpione najróżniejszymi dzwoneczkami
i sztucznymi pianami elektrycznymi, czyli
efektami syntezy FM, Wavetable, Phase
Distortion czy pierwszymi próbami
zaprzęgnięcia sampli do służby popu.
O FM i Wavetable pisaliśmy ostatnio. Pora
na kolejne wynalazki, które powstały dzięki
technologii cyfrowej.
ZAMIERZONY BŁĄD
Firma Casio nie kojarzy się raczej z innowacyjną syntezą, a to błąd. Producent wszelkiej maści keyboardów z wbudowanymi
rytmami nie zajmował się li tylko działką
domowo-edukacyjną, ale poszukiwał też
nowych rozwiązań. W roku 1985 na rynku
pojawiły się syntezatory Casio CZ-101
i CZ-1000. Ich wnętrza były identyczne,
różniły się wielkością klawiszy (CZ-101
miał 49 miniaturowych klawiszy, CZ-1000
pełnowymiarowych), a co za tym idzie
obudów. Konstrukcyjnie były to swoiste
hybrydy. Łączyły doświadczenie Casio w
budowie przenośnych klawiaturek
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Casio CZ-101

Casio CZ-1000

z nowymi cyfrowymi efektami.
CZ-101/1000 miały maksymalnie ośmiogłosową polifonię, bardzo charakterystyczny efekt zwany modulatorem pierścieniowym (Ring Modulator), niewielką
pamięć na presety, multi-timbral (!) oraz
możliwość zasilania z baterii. Dodatkowo
CZ-101 mógł być zawieszony jak gitara,
co w owych czasach znaczyło bycie cool.

mającego własne efekty i możliwość rozbudowy. W D-50 zadebiutował nowy typ
syntezy (choć z dzisiejszej perspektywy
było to raczej pójście na pewien kompromis wynikający z ograniczeń technologicznych), czyli Linear Arithmetic. Tutaj drobne
wyjaśnienie. W latach osiemdziesiątych
syntezatory nie miały już zadziwiać nowymi, wcześniej niespotykanymi brzmieniami,

z wykorzystaniem grafiki: Avector/Fotolia.com
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ale wiernie odtwarzać instrumenty „prawdziwe”. Wierzono, że dzięki temu tradycyjne instrumenty nie będą już potrzebne,
przynajmniej w muzyce popularnej. Dzisiaj
możemy się z tego głośno śmiać, ale było,
jak było. Synteza LA łączyła odtwarzacz
próbek (sampli) z tradycyjną syntezą subtraktywną przez rozbudowany procesor
efektów (Reverb, Delay, Chorus, EQ itd.).
Po co sample wraz z syntezą? W owych czasach pamięć komputerowa była horrendalnie droga, a w miarę uczciwe odtworzenie
próbki dowolnego instrumentu wymagało
przynajmniej kilku sekund na głos. To nie
wchodziło w grę, więc inżynierowie Rolanda wpadli na sprytny pomysł. W pamięci
instrumentu zapisali tylko krótkie początkowe fragmenty wybranych brzmień,
a reszta powstawała na drodze syntezy.
W ten sposób można do pewnego stopnia
oszukać ludzki słuch, który przy rozpoznawaniu rodzaju brzmienia koncentruje się
na jego początkowym etapie (transjencie),
a dalszy ciąg służy bardziej do „odczytania”
wysokości dźwięku. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i Roland D-50 zalał rynek.
D-50 był też w zasadzie pierwszym
syntezatorem, który „sprzedawały”
brzmienia. To właśnie presety stworzone
przez Erica Persinga (mówi Ci coś nazwa

Roland D-50

Spectrasonics?) oraz Adriana Scotta sprawiły, że syntezator brzmiał świeżo. Eric
i Adrian zadbali o stworzenie odpowiedniej biblioteki króciutkich sampli oraz
brzmień syntetyzowanych w celu uzyskania efektu nowości. Stało się to również
przekleństwem D-50, ponieważ po chwili
w co drugim przeboju można było usłyszeć preset Fantasia…
WEKTOR SKIEROWANY W DÓŁ
Wróćmy do firmy Sequential Circuits.
Prophet-5, 8 i 10 w zasadzie zniknęły już
z rynku, bo kto by sobie zajmował głowę
analogami. Dave Smith, szef i główny inżynier firmy, zwrócił uwagę na eksperymenty Chrisa Meyera z syntezą wektorową.
Nie była to może szokująco nowatorska
synteza pod względem technicznym, ale

jej rezultaty już tak. Synteza wektorowa
polega na płynnym przechodzeniu od
jednego brzmienia do innego. Jednocześnie mogą to być dwa brzmienia lub
więcej, a sam proces przejścia realizuje się
ręcznie za pomocą joysticka lub automatycznie, korzystając z generatora obwiedni
lub np. LFO. Odpowiednio programując
ruch, można uzyskać cudowne rezultaty,
a co ważne nie będą one ani trochę „prawdziwe”! Z dzisiejszego punktu widzenia to
zaleta, w roku 1987 już niekoniecznie.
Prophet VS bazujący na Vector
Synthesis był może nowatorski, ale do
tego okropnie drogi, zawodny i niezbyt
dobrze brzmiący w wyższych rejestrach.
Wszystko przez niedoskonałości cyfrowej syntezy i zjawisko aliasingu. Prophet
VS (a także sampler Prophet-2000) był
kwiecień–czerwiec 2019
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Prophet VS
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także niestety gwoździem do trumny
firmy Sequential Circuits, która wkrótce
zbankrutowała. Na szczęście Dave Smith
pozostał w grze i najpierw współpracował
z Yamahą przy syntezatorach serii SY,
a potem z Korgiem przy tworzeniu słynnego Wavestation. Potem zaś stworzył jeden
z pierwszych syntezatorów wirtualnych
(Reality firmy Seer Systems), a na koniec
powrócił do budowania instrumentów
pod własnym szyldem, co robi do dziś.
CYFRA DLA LUDZI
Wróćmy jednak do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i do początku samplingu. Można oczywiście przyjąć,
że sampling pojawił się dużo wcześniej, bo

przecież czym innym był Mellotron, zbudowany z kilkudziesięciu „magnetofonów”,
gdzie naciśnięcie klawisza na klawiaturze
uruchamiało wybraną taśmę z zapisanym
brzmieniem? To taki analogowy sampler!
Ale my skoncentrujmy się na technologii
cyfrowej.
Początki, jak zwykle, były trudne
i drogie. Pierwszą jaskółkę stanowiła konstrukcja firmy Fairlight CMI (Computer
Musical Instrument) z Australii. W przerwie między uciekaniem przed krokodylami a polowaniem na emu Kim Ryrie i Peter
Vogel z Sydney stworzyli system składający się z jednostki centralnej, klawiatury
i monitora. Kosztujący kilkadziesiąt

tysięcy dolarów system zawitał początkowo do tych, którzy mieli czas i pieniądze.
Jean-Michel Jarre, Stevie Wonder czy Jan
Hammer (to ten od tematu z „Policjantów
z Miami”) zakochali się w możliwościach,
jakie daje sampling. Charakterystyczny
monochromatyczny monitor wyposażony
w „pióro” na kablu był wyznacznikiem statusu i sukcesu artystycznego. Fairlight był
samplerem, syntezatorem i sekwencerem
w jednym. Choć jego obsługa i programowanie nie należały do najłatwiejszych, to
i tak o epokę wyprzedzały wszystkie inne
konstrukcje tego typu.
Rozwój technologii oraz ssanie z rynku
zachęciły innych do pracy nad samplerami,
które byłyby dostępne także dla zwykłych
śmiertelników. Amerykańska firma E-mu
Systems, po udanych próbach z syntezą analogową, zwróciła się w kierunku
samplingu. Efektem kilkuletniej pracy był
Emulator. Zamknięto go w dość tradycyjnej syntezatorowej obudowie i wyposażono w czterooktawową klawiaturę, stację
dyskietek pięciocalowych oraz pamięć
mieszczącą szokujące dwie sekundy zapisu na pojedyncze brzmienie.

Fairlight CMI „w wersji” bez pióra.
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Emulator nie był doskonały. Transpozycja odbywała się przez przyśpieszanie
lub zwalnianie odtwarzania, co skutkowało
różną długością dźwięków. Sprzęt nie miał
prawdziwego VCA (wzmacniacza kontrolowanego napięciem). Z tego powodu próbka
była odtwarzana w całości lub gwałtownie
urywała się po zwolnieniu klawisza. W dodatku nie był okazyjnie tani – 9995 dolarów
to nawet dzisiaj niemało, a czterdzieści lat
temu był to mały majątek. Ale krok
w dobrym kierunku został uczyniony.
Drugim ważnym graczem była inna
amerykańska firma – Ensoniq. Ich pierwszy sampler, Mirage, powstał w wyniku
zdrowej kalkulacji (Ensoniq chciał najpierw zbudować syntezator, ale uznano, że
rynek pełen już jest takich instrumentów)
oraz doświadczenia inżynierów pochodzących z różnych branż. Mirage wszedł
na rynek w roku 1984 i kosztował niecałe
1700 dolarów. To już było coś! Był to

Fairlight CMI, tym razem z piórem.

E-mu Emulator

Ensoniq Mirage

w dodatku nowoczesny sprzęt, ze stacją
dyskietek 3,5” i prostszym od E-mu systemem obsługi sampli. Nienajgorsza jakość
i niska cena spowodowały, że Ensoniq dostarczył na rynek osiem tysięcy egzemplarzy Mirage’a w pierwszym roku produkcji,
a łącznie było ich ponad 25 tysięcy.
Co ciekawe, obydwie firmy nie poradziły sobie na rynku i w latach dziewięćdziesiątych najpierw połączyły się,
a następnie zostały kupione przez Creative Labs, producenta akcesoriów komputerowych. Dzisiaj w zasadzie nie ma po
nich śladu.
AUTONOMIA SAMPLI
Warto w tym miejscu wspomnieć o nowym
zjawisku, które pojawiło się w latach
osiemdziesiątych, a trwa w zasadzie do dziś.
Syntezator był w założeniu instrumentem,
który muzyk musiał zaprogramować,

tj. stworzyć własne brzmienie, posługując
się manipulatorami dostępnymi na płycie
czołowej. Wysyp z jednej strony syntezatorów cyfrowych (DX7, D-50, CZ-101 itd.),
a z drugiej samplerów, oraz związana z tym
rosnąca komplikacja struktury instrumentu skutecznie odstraszały artystów od
zagłębiania się w mroki systemu operacyjnego. Nie mogąc poradzić sobie z tymi,
było nie było, komputerami, korzystali
z gotowych presetów dostarczonych wraz
z instrumentem. Stąd między innymi nudnawe czasem brzmienie popu w owych
latach. Producenci sprzętu szybko wpadli
na pomysł, aby produkować dodatki
w postaci kartridżów lub dyskietek,
dzięki czemu muzyk dostawał kolejną
porcję brzmień. Podobnie było z samplami. Bardzo szybko okazało się bowiem,
że poza nielicznymi przypadkami sampler
wykorzystywano do odgrywania goto-

wych brzmień, próbek i bibliotek. Spowodowało to powstanie całkiem nowego
rynku – kreatorów brzmień. Wspomniany
już Eric Persing czy Rob Papen to tylko niektórzy z ich twórców, a firmy powstałe i ich
doświadczenia są czasem większe niż sam
producent sprzętu! Dzisiaj wszelkiej maści
presety czy sample produkują setki firm,
a wszystko możemy łatwo kupić w internecie i w ciągu kilku sekund załadować do
komputera. Wtedy trzeba były cierpliwie
czekać na listonosza i jego torbę, a w niej
opakowanie z dyskietką lub CD-ROM-em,
a potem z wypiekami na twarzy czekać, aż
załadują się do instrumentu.
W naszej opowieści zbliżamy się
nieuchronnie do przełomu wieków: więcej
sampli, więcej pamięci, więcej brzmień,
więcej wszystkiego. Ale o tym w następnym
odcinku.
Piotr Dygasiewicz
kwiecień–czerwiec 2019
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W przyszłym roku stuknie Kobranocce 35 lat. O ile chyba
wszyscy wiedzą, jak trafiłeś do zespołu, o tyle nigdzie nie
znalazłem wzmianki, jak zacząłeś grać na basie.
Stało się to trochę z przypadku. Moim pierwszym instrumentem
było domowe pianino, na którym grała mama. W rodzinie mówiło
się: „Jak Zosia była z Jacusiem w brzuchu, grała piękne tanga”.
Potem mi te tanga grane przez mamę brzęczały we wczesnym
dzieciństwie. Siłą rozpędu rodzice wykupili mi lekcje pianina.
Prowadził je profesor Henryk Holz, bardzo mądry człowiek:
biolog i absolwent konserwatorium. Pracował na kontraktach
zagranicznych, ale grywał też chałtury. Lubiłem te jego lekcje. Jak
widział, że jestem nieprzygotowany, chętnie opowiadał o swoich
wojażach, o programach artystycznych. Wtedy istniała instytucja
dansingu, gdzie odbywały się występy ze striptizem. Jego lekcje
dały mi podstawy. Mogłem grać na poziomie zeszytów „W krainie
melodii”, czyli proste opracowania. Oprócz tego poznałem zapis
nutowy.
A kiedy pojawiała się basówka?
Z Kobrą, z którym się znam od pierwszej klasy podstawówki, od
piątej klasy zaczęliśmy coś razem kombinować muzycznie. Doszliśmy do momentu, że nie miał kto zagrać na basie.
Czyli byłeś basistą z łapanki?
Tak, ale szybko zaczęło mi się to podobać. Udało mi się skombinować jakiś bas. Nie pamiętam, żebym miał okres cierpienia i bólu:
„O kurczę, ja bym wolał w ataku, a nie na bramce”. (śmiech)
Wspominasz o „skombinowaniu” basu. W czasach
komunistycznych kupienie dobrego instrumentu
nie należało do łatwych.
Wśród starych toruńskich muzyków funkcjonuje taka anegdota.
Nasz przyjaciel Bruner – Andrzej Gulczyński, który jest basistą
i kontrabasistą – jako pierwszy miał profesjonalny bas Ibaneza.
Sprowadził go z Berlina, gdy uczył się w technikum. Żeby go
kupić, ciężko pracował. Była kiedyś taka usługa, że pod drzwi
dostarczano o świcie butelkę mleka. Bruner przez cały rok
wstawał o czwartej rano i przez trzy godziny przed pójściem do
szkoły roznosił butelki po mieście. Grał wtedy w zespole Nocna
Zmiana Bluesa i Nowo-Mowa. Oprócz tych zespołów różne inne
miały próby w Studenckim Klubie Pracy Twórczej „Od Nowa”
działającym przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Każdy na
wspólnej sali miał swoje szafy lub skrzynie, gdzie trzymał sprzęt.
Kiedyś zespół Kobranocka miał zagrać na DaDa Balu Wydziału
Sztuk Pięknych UMK. Organizował go nieżyjący już niestety Yach
Paszkiewicz. Ale nie miałem basówki, więc odbyła się szybka
narada: „To Brunera”, „Trzeba zrobić włam do skrzyni”, „Chyba się
nie obrazi?”, „Pewnie się nie obrazi! Przecież mu wytłumaczę”.
Podważyliśmy kłódkę, wziąłem bas. Wszystko byłoby fajnie,
gdyby nie to, że jako członek początkującego zespołu punkowego
miałem pieszczochy na ciele: na nadgarstku, pasku. Zupełnie nie
zwróciłem uwagi, że podczas grania te pieszczochy w znacznym
stopniu zarysowały mu instrument. Podczas wieczoru było piwko
i zupełnie inne emocje. Następnego dnia Bruner zadzwonił do
mnie z przykrą wiadomością.
>>
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Koncertowe
życie
O dwustrunowym basie, niezawodnym mierniku
kondycji zespołu nieobecnego w mediach,
wysypie płyt i próżności, która
napędza artystę, mówi
Szybki Kazik

Szybki Kazik
czyli Jacek Bryndal, toruński
multiinstrumentalista, kompozytor,
założyciel zespołu Atrakcyjny
Kazimierz (wydanych 6 płyt),
w którym jest wokalistą i gitarzystą,
oraz basista Kobranocki od jej
założenia z przerwą w latach
1992–1996, z którą nagrał 11 płyt

fot. Mariusz Skiba/archiwum prywatne (4)

(najnowsza ukaże się niebawem).
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>> Ale podobno jedną z basówek dostałeś od basisty Die Toten
Hosen. To była twoja pierwsza profesjonalna basówka?
Pierwszą profesjonalną dostałem od Pawła Kuczyńskiego
z Republiki. To był tak zwany samodział zrobiony przez Pawła,
który zajął się obróbką drzewa i sprawami lutniczymi, oraz jego
kolegę, który zrobił elektronikę. Ten kolega pracuje dzisiaj w USA,
projektując między innymi teleskopy. Prawdopodobnie była to
pierwsza gitara basowa z aktywną elektroniką w Polsce. Paweł grał
na niej podczas pierwszych prób i nagrań radiowych Republiki. Później – nie pamiętam, w jakich okolicznościach – ten bas stał się moją
własnością. Podczas trasy z Die Toten Hosen grałem na nim
i popękały mi struny. Nie miałem kasy, by kupić nowe, a zostały tylko dwie najgrubsze: E i A. Uważałem, że właściwe na tych strunach
ogarnę tę trasę, a później sobie dokupię. W końcu doszedłem do
wniosku: „Właściwie po co mi więcej strun?”. Jest taki słynny duński
zespół D-A-D. Tam basista Stig Pedersen, którego miałem przyjemność poznać osobiście, konsekwentnie od 30 lat gra na dwóch
strunach. Firmy się prześcigają, żeby mu zrobić basówki z dwoma
strunami. Oczywiście w tamtym czasie nie słyszałem o D-A-D.
W każdym razie mój problem dostrzegł Andy, basista Die Toten
Hosen, i po którymś koncercie powiedział: „Wiesz co? Jeśli chcesz,
to ci sprezentuję swojego jazz bassa Fendera, ale musisz mi dać
swój bas, żebym pokazał w Niemczech, na czym ty grasz”. Poza tym
w tamtych czasach kontrole graniczne były bardzo skrupulatne.
Liczba instrumentów wwożonych do kraju i wywożonych musiała
się zgadzać. Poczułem się, jakbym Pana Boga za nogi złapał! Fender
jazz bass – wow! Ten Fender nie okazał się później taką rewelacją.
Jedna przystawka była tylko pustą obudową. Grał bardzo dobrze,
ale to nie było to, o czym zawsze marzyłem.

ale jak tylko rozpakowałem i zagrałem, okazało się, że to strzał
w dziesiątkę. Dziwne, bo cena była bardzo atrakcyjna. Okazuje
się, że można kupić coś dobrze brzmiącego za nieduże pieniądze.
Potem graliśmy koncerty na Wyspach Brytyjskich. Kupiłem tam
w sklepie w używanymi instrumentami ukulele basowe firmy
Countryman. To jest moja wielka miłość – mały instrumencik
o brzmieniu poważnego kontrabasu. Sam z siebie nie ma siły grać
donośnie, ale po podłączeniu do wzmacniacza ta przystawka piezo
w połączeniu z nylonowymi strunami daje niewiarygodny efekt.
Można naprawdę się nabrać, że ktoś gra na kontrabasie! Ostatni
mój instrument akustyczny to Guitarron El Mariachi – basówka
używana w Meksyku, tamtejszy instrument narodowy. Ma sześć
strun, bardzo duże i głębokie pudło oraz krótki gryf pozbawiony
progów. Jego strój różni się od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Stworzono go pod skale latynoamerykańskie. Gra się oktawami: trzeba szarpać dwie struny naraz. Gdy byłem w tym roku
w Meksyku, przyjrzałem się guitarronowi i marzyłem, by go mieć.
Udało mi się go kupić w Polsce na aukcji. Jest cholernie trudnym
instrumentem. Mnóstwo pracy wymagało opanowanie tej techniki
gry. Powiem szczerze, że w którymś momencie poddałem się
i przerobiłem go trochę pod siebie: zmieniłem struny i strój na taki,
jaki znamy. Dołączyłem też przystawkę piezo, bo nie było. I jest fajnie! Podczas koncertów akustycznych gram na tym instrumencie
pięć czy sześć piosenek. Może będzie więcej, bo robi piorunujące
wrażenie na widzach. Do tego brzmi bardzo specyficznie, ciekawie
i wprowadza fajny element podczas koncertu.

Cierpisz na Gear Acquisition Syndrome?
Jestem gadżeciarzem, interesuję się nowymi instrumentami. Mam
coś, o czym długo marzyłem, czyli Gibsona Thunderbirda i dwa
jazz bassy: jeden z 1974 roku, a drugi z 2009 roku. Po latach grania
na Gibsonie wróciłem do tych jazz bassów. Dwóch instrumentów
chciałbym jeszcze w swoim życiu chociaż trochę poużywać, więc
pilnie wypatruję aukcji i okazji. Chciałbym mieć bas Sadowsky’ego.
Kiedyś dzięki uprzejmości Leszka Biolika, byłego basisty Republiki,
trochę na takim basie miałem okazję pograć i jestem pod olbrzymim wrażeniem. Chciałbym mieć też elektrobas, taki kontrabas
elektryczny. Od dwóch lat zaczęliśmy grać koncerty akustyczne,
w związku z tym należało się uzbroić pod tym kątem.

Na scenie nie korzystasz z kostek efektowych. W ubiegłym
roku miałeś jednak okazję sprawdzić multiefekt HeadRush
Pedalboard. Jest postrzegany jako sprzęt dla gitarzystów.
Czy jako basista znalazłeś w nim coś dla siebie?
Jeśli chodzi o sprzęt na koncertach, mam sposób myślenia niezmienny od początku: wzmacniacz, kabel, gitara. Gdzieś tam po
drodze może być stroik. Natomiast gdy chodzi o sprawy aranżacyjne, o pracę w sali prób czy w domowym studiu, na etapie komponowania piosenek czy szukania aranży i barw, to takie urządzenie jak
HeadRush jest wręcz nieocenione. Oczywiście lepiej sprawuje się
po podłączeniu do gitary, na której gram w Atrakcyjnym Kazimierzu, i też pod tym kątem multiefekt testowałem. Bas też można
podpiąć, by wypróbować różne brzmienia i przestery. Wtedy na
szybko słyszy się, czy to ma sens, czy pójść w tę stronę czy nie. Bez
fałszywych ochów i achów jedną z pierwszych rzeczy, jakie mnie
w HeadRushu urzekły, to intuicyjna obsługa. Nie ma nadmiaru
kontrolerów, ma za to cudowny wyświetlacz. Ostatnio robiłem
kilkanaście piosenek do spektaklu teatralnego. Każda do innego
tekstu, w innym klimacie, czasami rockowa, czasami z pogranicza
muzyki klasycznej, czasami „aktorska”. To wymagało szybkiego wachlowania brzmieniami, planami, pogłosami, żeby coś ciekawego
znaleźć. Do tego HeadRush okazał się bardzo przydatny. Poza tym
swoim ciężarem budzi szacunek. Kawał sprzętu!

Właśnie widziałem, że masz coś niewielkiego
akustycznego. Co to jest?
Moją przygodę z instrumentami akustycznymi zacząłem od basu
akustycznego Ovation. Kupiłem jak kota w worku z Thomanna,

Wróćmy do zbliżającej się rocznicy. Od dziewięciu lat nie
wydaliście płyty z nowym materiałem. Czy to dlatego, że wasze
pierwsze piosenki nieoczekiwanie znów zaczęły opisywać
rzeczywistość?

Popękały mi struny. Zostały tylko
dwie najgrubsze: E i A. W końcu
doszedłem do wniosku: „Właściwie
po co mi więcej strun?”
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po drodze z działaniami koniunkturalnymi, nie goniliśmy za modą.
Robimy swoje. To może być zarówno jeden z powodów naszego
istnienia przez tyle lat, jak i naszej nieobecności w tak zwanych
mediach.
Za to dużo koncertujecie.
Znam zespoły, które w mediach plasują się na czołowych miejscach, są puszczane kilka razy dziennie, natomiast po zakończeniu
imprez plenerowych od wczesnej jesieni do późnej wiosny siedzą
w domu i nie wyjeżdżają na koncerty, bo nie są w stanie zapełnić
klubu. Tak naprawdę taka jazda, kiedy wynajmujesz klub, weryfikuje kondycję zespołu. Nam się to udaje cały czas, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni. Oczywiście nie są to frekwencje, o których
marzy każdy muzyk, ale są na tyle dobre, że dają nam alibi na życie.
Nie zdarzyło nam się – tfu, tfu, odpukać – jeszcze dołożyć do koncertu. Były lepsze strzały i gorsze, ale zawsze na plus. Ubiegły rok
skończyliśmy na poziomie ponad 70 koncertów. Właściwie
w każdy weekend coś się dzieje. Koncerty klubowe są o tyle świetną sprawą, że ludzie przychodzą, żeby CIEBIE zobaczyć, bo muszą
zapłacić za bilet. W związku z tym jest niesamowita atmosfera.
Koncerty plenerowe stanowią łatwiejszą robotę, bo do klubów
jeździmy z własnym nagłośnieniem. Na plenery nie trzeba go
targać. Z drugiej strony ta publiczność jest już często przypadkowa.
Ale też nie zdarzyło nam się, żebyśmy podczas jakiegokolwiek
koncertu – czy to w dużym mieście, czy małym miasteczku – zostali
źle przyjęci.

O względności jubileuszu
Niedawno rozmawialiśmy o tym, że bardzo dawno temu na jednej
z prób Kobranocki ktoś powiedział: „Kombi ma 10-lecie”. Pozostali
zaczęli gadać: „O matko! Dziesięć lat! To już by sobie dali spokój!”.
Wtedy taki staż wydawał się niewiarygodny. A tu już niebawem

Czasy są takie, że niestety wiele naszych piosenek stało się znowu
aktualnych. Natomiast od wielu lat nie ma nowej płyty z wielu przyczyn. Generalnie trudno nam to idzie. Jesteśmy wolni, niezorganizowani. Dopiero co wydaliśmy płytę „Prawdopodobnie najlepsze”.
Pracowaliśmy też nad wydaniem koncertowego albumu akustycznego, a oprócz tego w dosyć niemiłych okolicznościach rozstaliśmy
się z człowiekiem, który dotąd był odpowiedzialny za warstwę tekstową. Cóż, nie ma co wałkować tematu. Nową płytą, która będzie
gotowa lada chwila, chcemy rozpocząć nowy etap w życiu.
Kto pisze teksty?
Ustaliliśmy 34 lata temu, że w zespole będą funkcjonowały ksywki.
No więc Brizzi.
Choć jako zespół wydaliście kilka ładnych płyt, w mediach
głównego nurtu pojawiacie się z jedną piosenką: „Kocham Cię
jak Irlandię”. Poza tym wasze utwory są nieobecne.
Popularność „Irlandii” to w dużej mierze przypadek. Na każdej płycie obok kawałków o zabarwieniu punk & rollowym są też ballady,
które niczym jej nie ustępują. Od początku tego zespołu robimy, co
w danej chwili czujemy i jak postrzegamy świat. Nigdy nie było nam

minie nam 35 lat.

Czyli historia z „Blues Brothers” nie była waszym udziałem?
To na szczęście nam się nie przytrafiło i, mam nadzieję, nie przytrafi.
Nie chcę, by to zabrzmiało jak jakieś populistyczne bla, bla, bla, ale
tak jest: na każdy koncert – czy plenerowy, czy klubowy – przychodzi dużo młodych ludzi. Stoją w pierwszym, drugim, trzecim
rzędzie i ruszają ustami, jakby znali teksty piosenek, które nigdy nie
zaistniały w mediach. No chyba że 25 lat temu w Rozgłośni Harcerskiej. Tyle że ci ludzie mają po 15 lat, więc wtedy ich nie było. Ktoś
ich musiał tym „zarazić”. Po jednym z koncertów przyszedł młody
człowiek, mniej więcej piętnastolatek, z dużą płytą winylową
z prośbą o autograf. Pytam go: „Pewnie od taty masz tę płytę?”,
a on: „Nie, od dziadka. Ale tata też was słucha”.
A teraz pytanie podprowadzające: kiedy skończył się
komunizm?
Kiedy Joanna Szczepkowska to ogłosiła. (śmiech) Dla mnie
skończył się, kiedy nie trzeba było godzinami wystawać po
paszport. Wynik stania zawsze był niewiadomą, bo paszportu
kwiecień–czerwiec 2019
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można było i tak nie dostać. I kiedy nie trzeba było każdej płyty
i każdego występu wysyłać do Biura Kontroli Widowisk. Mógłbym jeszcze długo wymieniać, co zmieniło się w moim życiu po
upadku komunizmu w Polsce.
Pytam dlatego, że wy cały czas śpiewacie wersje ocenzurowane.
Dlaczego? Wydawałoby się, że jak tylko komuna runęła,
powinniście wrócić do pierwotnych tekstów.
O ile sobie przypominam, myśmy zaczęli na koncertach śpiewać
oryginalne wersje, czyli bez cenzury, a ludzie nas poprawiali.
I w końcu sobie darowaliśmy.
Czyli komuna zwyciężyła. W pewnym sensie oczywiście.
Natomiast te poprawki często były kosmetycznie, niekiedy
zabawne. W jednej z piosenek było: „Olewam was, że aż pryska”,
a ponieważ cenzorowi się podobał ostatni wyraz, zmieniliśmy na
„aż błyska”. Nie wiem, co gorsze. (śmiech)
Wiosną ubiegłego roku zapowiedzieliście nową płytę „My i oni”
i zaczęliście grać na koncertach tytułowy utwór. Zabieracie
w nim głos w sprawie wojny polsko-polskiej.
Naszym zdaniem sprawy zaszły na tyle daleko, że nie powinniśmy
siedzieć cicho. Całe lata staraliśmy się być apolityczni, co nie znaczy,
że nie komentowaliśmy rzeczywistości wokół nas. Jeżeli komentowaliśmy, to z naszej pozycji, a nie z pozycji jakiejś partii: lewa, prawa,
centrum. Teraz też jest podobnie, ale może trochę bardziej wnikliwie. Takie głupie czasy nastały, że komentuję rzeczywistość, a już
z automatu jestem przypisany do jednej ze stron. Jak za komuny.
Tych odniesień do komuny zauważamy niestety baaardzo dużo.

Nigdy nie było nam po drodze
z działaniami koniunkturalnymi.
To może być zarówno jeden
z powodów naszego istnienia przez
tyle lat, jak i naszej nieobecności
w tak zwanych mediach
Tylko że wtedy zachęcaliście do buntu. Wasze zaangażowane
piosenki do tego wprost namawiały, więc otwarcie
opowiadaliście się po jednej stronie.
Teraz chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na złe rzeczy,
które się dzieją. Po to, żeby zmusić młodych ludzi do włączenia
myślenia. Jak zaczynaliśmy, czasy były zupełnie inne. Internet
zmienił chyba najwięcej w obyczajowości młodych ludzi. Koncerty
czy pojedyncze, czy typu Jarocin, były miejscem, gdzie tworzyły się
opinie, gdzie można było wykrzyczeć swoją złość.
Ale też poczuć wspólnotę.
Oczywiście. Teraz też są takie miejsca jak Przystanek Woodstock,
ale takich koncertów ubywa. Poza tym wspólnota jest inna. Niby
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przeniosła się do internetu, do portali społecznościowych, ale nikt
w niej nie bierze za nic odpowiedzialności. Młodzi ludzie są bardzo
roszczeniowi, gdy chodzi o własny komfort życia, a nie zauważają
zła wokół siebie. Zwracamy na nie uwagę. Pierwsza piosenka, która
oficjalnie zapowiada płytę, to „Hejter”. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że jest aktualna jak to tylko możliwe. Zwłaszcza w kontekście
śmierci prezydenta Gdańska. Czekamy z niecierpliwością, jakie
będą komentarze. Z jednej strony jak zostaną ocenione walory artystyczne, a z drugiej strony czy będą opinie społeczno-polityczne.
Parę się pojawiło. Widać, że im bardziej złośliwy komentarz, tym
bardziej temat komentatora dotknął. Prawda boli. Do „Hejtera”
przygotowaliśmy niewielkimi środkami teledysk. Chcieliśmy, by
przekaz był jak najmocniejszy. Każdy, kto go zobaczy, zrozumie,
o czym mówię. Następny teledysk, do ostatecznej wersji piosenki
tytułowej „My i oni”, ukaże się wraz z publikacją płyty. Mam nadzieję, że nastąpi to najdalej na przełomie marca i kwietnia.
Do jubileuszu został rok. Zastanawiacie się już nad obchodami?
Pomału myślimy, zwłaszcza że nasz menedżer Marcin Kurek zaczyna nam delikatnie przypominać. (śmiech) Pamiętamy organizację
30-lecia: podania o fundusze należy pisać z dużym wyprzedzeniem.
Musimy teraz postanowić, czego tak naprawdę chcemy, żeby nasz
menago mógł zacząć zdobywać na to środki. Uważam, że poprzedni
jubileusz bardzo nam się udał. Fajna impreza, duży koncert, piękne
miejsce w hali sportowej w Toruniu, jednej z najnowocześniejszych
w Europie. Gościem był John Porter, nasz idol z młodzieńczych lat.
Jego płytę „Helicopters” tłukliśmy na domówkach w nieskończoność. A tu nagle jesteśmy na jednej scenie i zagramy z nim piosenki z
„Helicopters”! Minęły już cztery lata od tego wydarzenia, ale ja cały
czas mam ciarki, jak sobie przypomnę. Udało nam się także zaprosić
gości, których prywatnie lubimy i z którymi się przyjaźnimy. Był
Janusz Panasewicz – przyjaciel od lat. Muniek Staszczyk – z T.Lovem
zaczynaliśmy mniej więcej w tym samym czasie i jeździliśmy na
pierwsze Jarociny. Wystąpiła z nami także moja przyjaciółka Kayah
i nasi przyjaciele z zespołu BigCyc. Tomek Organek był najmłodszym
artystą z grona naszych gości, ale znamy się od lat. Jest toruńską
nową gwiazdą. Fajnie zaśpiewał naszą piosenkę. Superimpreza,
aczkolwiek na 35-lecie chcemy zmienić konwencję. Są pomysły. Na
razie nie czuję się na siłach, by zdradzać szczegóły.
Gdybyś miał podać jeden najlepszy i jeden najgorszy moment
z tego 34-lecia Kobranocki, co to by było?
Staram się nie pamiętać złych chwil.
Może coś, co cię czegoś nauczyło.
W 1981 roku pojechałem z Kobrą na przegląd zespołów rockowych do Inowrocławia. To miasto położone niedaleko naszego
Torunia. Uciekliśmy tego dnia z lekcji, żeby dotrzeć na miejsce
w odpowiednim czasie. Nasz występ został bardzo dobrze przyjęty, ale mina mi zrzedła, kiedy po zejściu ze sceny zobaczyłem
mojego Tatę, który zaniepokojony informacją ze szkoły o tym,
że nie ma mnie na lekcjach, zaczął mnie szukać. Na szczęście
Ojciec okazał się wyrozumiały. Były też sporadyczne wpadki
z alkoholem, ale ten etap już minął bezpowrotnie. Jak to mówią,
czasami trzeba upaść, żeby spojrzeć z innej perspektywy. Choć >>
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Nową płytą, która będzie
gotowa lada chwila, chcemy
rozpocząć nowy etap w życiu
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>> przypomniał mi się jeszcze gorszy moment. To był Radzymin. Po
koncercie przyszli bandyci i bez powodu wszczęli bójkę.
Z wami czy z widownią?
Z nami. Tam nie było ochrony. Akurat byłem na zewnątrz. Pakowałem samochód, bo jechaliśmy moim i przypadła mi rola kierowcy.
Jak tylko zobaczyłem, co się dzieje, wezwałem policję. Spędziliśmy
całą noc na posterunku. Rano policja odstawiła nas do Warszawy
w eskorcie. Skończyło się rozprawą sądową.
Złapano tych ludzi?
Dwójkę jeszcze podczas zajścia. Nie ujęto wszystkich. Okazało się,
że wszyscy mają wyroki w zawiasach, więc poszli siedzieć.
Zniszczyli wam sprzęt?
Nie. Poturbowali nas. Trochę sami dostali. To chyba najgorsze
wspomnienie.
A najlepsze?
Jak nasza piosenka wskoczyła na pierwsze miejsce Marka Niedźwiedzkiego w Trójce. To była radość niesamowita! A oprócz tego
podczas każdego koncertu jestem szczęśliwy. Ten czas na scenie jest
zupełnie innym wymiarem rzeczywistości. Dla mnie czas dojazdu,
rozpakowania, rozstawiania, potem często nocnego powrotu, spania
w jakichś hotelach, niekiedy lipnych, stanie w zepsutym samochodzie
na drodze – to wszystko staje się nieważne, gdy stoisz na scenie.
Scena wynagradza wszystko! Ludzie często pytają: „A trudno było
grać?”, bo widzą, że jestem spocony. No jestem spocony, bo światła,
emocje, lubię ruch. Myślą, że to jest ten najgorszy moment. Nie, to
jest ten najlepszy! Najgorsze jest wszystko, co oprócz tego. Nie jest
łatwo. Są lepsze i gorsze chwile. Jesteśmy siedmio-, ośmio-, a niekiedy
i dziewięcioosobową ekipą w busie. Przejeżdżamy wiele kilometrów,
spędzamy w zamkniętej skrzynce wiele godzin. W każdej grupie
ludzkiej są animozje i uważam, że wychodzimy z tego obronną ręką.
I trwamy dalej. Nikt nikogo nie trzyma na siłę.
Muzycy dość często prowadzą dość skomplikowane życie
zawodowe. Grają w iluś składach, projektach, mają różne rzeczy
na boku, podczas gdy ty odszedłeś z Kobranocki, założyłeś swój
projekt Atrakcyjny Kazimierz, potem wróciłeś do Kobranocki,
a teraz trzy czwarte zespołu gra w Atrakcyjnym Kazimierzu.
Podczas gdy Kobranocka gra piosenki zaangażowane lub
liryczne, ale zawsze poważne, Atrakcyjny Kazimierz podchodzi
do życia z humorem i na luzie. Powodem założenia
Atrakcyjnego Kazimierza był ten brak luzu?
Podstawowy powód był taki, że pod wpływem tekstów mojego
brata Rafała, o które potykałem się w domu, w głowie pojawiały
się jakieś pomysły muzyczne. One z kolei nie mieściły się w ramach
działania Kobranocki. Mam szerokie zainteresowania muzyczne.
Czasami myślę, że w poprzednim wcieleniu musiałem być Latynosem, bo uwielbiam salsy i tego typu muzykę. Postanowiłem założyć
coś, żeby dać upust swoim zainteresowaniom. Do tego miałem
ten komfort, że mój osobisty brat miał szuflady tekstów. Zbieg
okoliczności sprawił, że związałem się z Grzegorzem Ciechowskim
jako producentem, a Małgorzata Potocka zadbała o medialną
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stronę przedsięwzięcia. Udało się nakręcić film, pozyskać – mówię
o pierwszej płycie – świetnych muzyków. Z tym moim odejściem
z Kobranocki… Miałem kryzys towarzyski. Chyba czułem się
zmęczony i Kobrą, i Piotrasem, i kolegami. Oni pewnie mną też.
Atmosfera na próbach nie była dobra. Nagle pojawił się jakiś drugi
tor grania, więc jak się rozstaliśmy, nawet się nie zmartwiłem. Teraz
z perspektywy czasu muszę to powiedzieć. Natomiast brakowało
mi tego. Jak po kilku latach zeszliśmy się z powrotem, byłem bardzo szczęśliwy. Teraz jesteśmy już „skazani” na siebie, (śmiech) co
nie znaczy, że siebie nie lubimy. Cały czas chętnie przychodzimy na
próby, robimy nowe piosenki, gramy koncerty.
Atrakcyjny Kazimierz najnowszą oryginalną płytę „Sex na raz”
wydał w 2013 roku, a Kobranocka „Spox!” w 2010 roku. Jednak
koncertujecie częściej w składzie kobranockowym.
Atrakcyjny Kazimierz jest trochę odłożony na boczny tor, a wiąże
się to z ekonomią. Na scenę wychodzi pięć lub sześć osób, czyli
więcej niż w Kobranocce, od lat nie jest puszczany w mediach,
więc trudno zorganizować koncert. Sam trochę straciłem do tego
serce. Piosenki z płyty wydanej w 2013 roku w 80 procentach
robiłem sam: kompozycje, aranże, grałem na basie, na klawiszach,
na gitarze. Wkładałem w to dużo serca i uważam, że większość
z nich stoi na bardzo dobrym poziomie. Do tego do dwóch czy
trzech udało mi się zmontować nie najgorszy obrazek i po dwóch
latach na YouTube widzę, że jest 450 obejrzeń. W tym samym
czasie jakieś śmieci muzyczne, bo nie wiem, jak to nazwać, taki
wynik osiągają w pięć minut. Każdy artysta jest trochę próżny
i jak nie ma poklasku i odbioru, trudno mu znaleźć motywację.

Gdy chodzi o sprawy aranżacyjne,
o pracę w sali prób czy w domowym
studiu, na etapie komponowania
piosenek czy szukania aranży i barw,
to takie urządzenie jak HeadRush
jest wręcz nieocenione
Masz nadzieję ją odnaleźć?
Już odzyskuję wiarę w atrakcyjne kazimierzowanie. Od dwóch
miesięcy układam nowe piosenki. Dwie są gotowe. Na jesieni
będę chciał wydać coś nowego. Zanim to nastąpi, wiosną ukaże
się płyta z koncertem, który odbył się dwa lata temu w „Od
Nowie” z okazji 25-lecia zespołu. Materiał z 12 piosenkami jest
już obrobiony. Występ trzeba było trochę podpicować. Standardy
są teraz takie, żeby wyciąć brudy, coś podstroić. Teraz czekamy
na okładkę. Na koncercie gościnnie wystąpili: Kayah i José Torres,
ale także – co było dla mnie meganiespodzianką – jego synowie
Filip i Tomek. Wiedziałem tylko o José. Wychodzę, zaczynam grać
„Przez twą otyłość gaśnie nasza miłość”. Nagle José wyskakuje
zza swoich bębenków i krzyczy: „Nie. Bo muszę ci powiedzieć,
że nie jestem sam”. I zza kulis wychodzi Tomek, który siada za
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Ostatni mój instrument
akustyczny to Guitarron
El Mariachi – basówka
używana w Meksyku,
tamtejszy instrument
narodowy

perkusją, i Filip, który bierze od Brunera basówkę. Jak powstawała pierwsza płyta, na której grał José, Filip i Tomek byli małymi
dziećmi. Tomek kiedyś do mnie napisał, że ta płyta towarzyszy mu
przez całe życie od dzieciństwa do dorosłości, a piosenka „Przez
twą otyłość gaśnie nasza miłość” była puszczana przez rodziców
na wszystkich imprezach. Jak się dowiedzieli, że ojciec jedzie
na 25-lecie, chcieli też jakoś zaistnieć. Tak że tego Atrakcyjnego
Kazimierza nie ma, ale jednak jest.
Co na koniec powiedziałbyś młodym muzykom, którzy czują się
zbuntowani i chcieliby o swoje ideały walczyć za pomocą broni
masowego rażenia, czyli, jak kiedyś powiedział Kobra: gitary,
basu i perkusji? Za waszych początków trudniej było dostać się

do mediów, bo istniały ledwie dwa kanały telewizji, ale jak ktoś
się przebił, znali go wszyscy. Teraz bariera wejścia jest niższa, bo
każdy może nagrać teledysk i wrzucić na YouTube’a, ale przebić
się z przekazem trudniej, bo takich teledysków są tysiące.
Czy teraz, czy wtedy jedna rzecz jest niezmienna. Jeżeli na scenie
udajesz kogoś innego, niż jesteś, jeśli nie jesteś autentyczny, szybko
z tej sceny zejdziesz. Nie chcę powiedzieć – zlecisz. Jednak nawet
gdy jest konsekwencja, determinacja, dbałość o warsztat muzyczny
i prawda, potrzeba odrobiny szczęścia. Splot wydarzeń musi się
zazębić, żeby zespół zaistniał w świadomości większej liczby słuchaczy. Wtedy mówimy o popularności. Wtedy jest większa szansa,
że nie skończy się na tak zwanym garażu.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski
kwiecień–czerwiec 2019
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Poręczna paczka
Urządzenia HeadRusha chodzą parami. Dlatego po pojawieniu się
przenośnego multiefektu Gigboard kwestią czasu było wprowadzenie
na rynek przenośnej kolumny, która byłaby do niego
przeznaczona. I oto jest

F

irma HeadRush w krótkim czasie
zaznaczyła swoją obecność
na rynku szerokopasmowych
kolumn o płaskiej odpowiedzi.
Kolumna FRFR-112 świetnie brzmi nie
tylko z dedykowanymi urządzeniami
Pedalboard i Gigboard, ale również z każdym innym multiefektem. Nowa kolumna
HeadRush FRFR-108 wysoko podnosi
poprzeczkę, jeżeli chodzi o stosunek
jakości do ceny.
Firma zmniejsza rozmiary swojego
sprzętu, nie obniżając przy tym jakości.
FRFR-108 ma specjalnie nastrojony
ośmiocalowy głośnik i tweeter kompresyjny, które dostarczają czystą, zwartą,
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zdjęcia: HeadRush (2)

HeadRush FRFR-108
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dźwięczną i realistyczną odpowiedź
w całym paśmie częstotliwości bez
niepotrzebnego sztucznego zabarwiania
dźwięku. Wraz z przyciskiem Contour
EQ pozwala to przebić się nawet przez
najbardziej zamulony miks sceniczny.
Dzięki FRFR-108 brzmienie jest świetne
w każdych warunkach.
HeadRush FRFR-108 dostarcza
2000 W mocy szczytowej, która pozwala
osiągnąć przejrzystość, mocne uderzenie oraz zapas mocy na każdej scenie. Za
pomocą wyjścia XLR wysyłamy dźwięk
do nagłośnienia frontowego albo podłączamy następną kolumnę FRFR-108, aby
wzmocnić brzmienie na większych scenach. FRFR-108 używamy zarówno jako
monitor odsłuchowy, jak i główne źródło
dźwięku. Moc i połączenia pozwalają na
realizację każdego scenariusza.
Kolumna ma wszystkie potrzebne
złącza, aby zapewnić komfort pracy
zarówno w sali prób, jak i na scenie. Za
sprawą dwóch wejść combo XLR/TRS
¼” z dwoma niezależnymi potencjometrami głośności oraz wskaźnikiem
przesterowania wzmocnienie i miksowanie dwóch oddzielnych źródeł sygnału nie może być prostsze. Dodatkowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc wyjściowa: 2000 W szczytowa (1300 LF + 700 HF), 1000 W RMS (650 LF + 350 HF)
Głośnik niskotonowy: 8-calowy z 2,5-calową cewką wysokotemperaturową
Głośnik wysokotonowy: 1,4-calowy neodymowy z precyzyjnym falowodem
Krosownica: 2,5 kHz
Maksymalne SPL: 129 dB (szczytowe), 126 dB (ciągłe) (dB SPL @ 1 m)
Odpowiedź częstotliwościowa: 62 Hz – 20 kHz (+3 dB)
Pasmo przenoszenia: 52 Hz – 22 kHz (-10 dB)
Pokrycie nominalne: 90° pion x 60° poziom
Korektor: przycisk Contour do niskich i wysokich +3 dB Boost
Gniazda: 2x XLR/TRS 1/4-cala (6,35 mm) typu combo, 1x wyjście XLR link, 1x IEC gniazdo zasilające
Potencjometry: 2x Volume, przycisk Power on/off; przycisk EQ contour; przycisk Ground-Lift
Wskaźniki: Power LED (tylny panel), Clip limiter LED
Ochrona: ochrona przed przegrzaniem i przesterowaniem
Zasilanie: 100–110/110–120/220–240 V, 50/60 Hz (przełączane)
Kolumna: trapezoidalna, specjalnie modelowana, polipropylenowa ze stalowym grillem
Wymiary: 434 x 256 x 245 mm
Waga: 9,2 kg

Cena: 1190 zł

przycisk Ground Lift eliminuje wszelkie
zakłócenia powstałe z powodu złego
zasilania. To zapewnia dobrą jakość
dźwięku w każdym momencie.
Kolumna FRFR-108 i multiefekt
Gigboard to udany zestaw koncertowy.
Dzięki połączeniu tych dwóch urządzeń znika problem zbyt małej przestrzeni ładunkowej w samochodzie czy
kwestia ciężaru sprzętu. Gigboard

z łatwością zmieścimy w plecaku, a kolumnę FRFR-108 przeniesiemy jedną
ręką – jest najlżejsza w swojej klasie.
Jeżeli zamierzamy poprawić brzmienie swojego HeadRush Pedalboarda,
Gigboarda lub dowolnego innego
multiefektu, możemy już przestać
szukać. HeadRush FRFR-108 powinien
sprostać zadaniu.
Mateusz Bracha
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Efektowne trio
Po sporym sukcesie TI Boosta, pedału sygnowanego przez Tony’ego
Iommiego, firma Laney pod szyldem swojego custom shopu Black Country
Customs postanowiła rozszerzyć ofertę efektów gitarowych o trzy nowe
kostki: Steelpark Boost, Monolith i Secret Path

B

lack Country Customs w swojej
kolekcji mają już reedycje legendarnych wzmacniaczy i kolumn
z serii Supergroup i wspomniany
już wcześniej booster TI Boost. Nowe
pedały są efektem wielu godzin słuchania
i testowania i to raczej słychać.
STEELPARK BOOST
Black Country Customs Steelpark Boost
jest uniwersalnym boosterem, który pomoże przebić się przez każdy miks i postawi
brzmienie gitary na samym froncie.
Steelpark ma cztery potencjometry
i trójpozycyjny przełącznik. Gałka Drive
określa poziom kompresji i delikatnego
przesterowania, Volume odpowiada za
głośność sygnału wyjściowego, a Treble
i Bass to korektor umieszczony po kompresji. Oprócz czterech potencjometrów
w tworzeniu brzmienia pomaga jeszcze
trójpozycyjny przełącznik, który może
znacząco wpłynąć na sound. Jeżeli chcemy
tylko zwiększyć głośność, zachowując przy
tym czyste brzmienie, powinniśmy ustawić
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przełącznik w pozycji środkowej. Brak
pre-boostu w tej pozycji pozwoli przebić
się przez miks bez przesterowania gitary.
Ustawienie przełącznika w pozycji Mode 1
aktywuje pre-mid boost. Ten tryb ociepla
brzmienie i sprawia, że jest ono mocniej
osadzone w miksie. Sprawdza się szczególnie dobrze przy słabszych pickupach
typu single, kiedy chcemy, aby zabrzmiały
mocniej i pełniej. Pozycja Mode 2 to pre-low mid boost. Za jego sprawą osiągamy
bardzo gruby dźwięk. Ten tryb przydaje
się, kiedy używamy gitar z różnymi

pickupami lub gdy poruszamy się pomiędzy kilkoma stylami muzycznymi, a nie
chcemy co chwila grzebać w ustawieniach. Mode 2 pozwoli utrzymać stabilne
brzmienie przez cały czas.
Steelpark Booster to uniwersalne
urządzenie, które można wykorzystać we
wszelaki sposób. Możemy za jego pomocą
popchnąć wzmacniacz mocniej na przesterowanym kanale, aby nadać mu jeszcze
silniejszego kopa. Możemy też użyć efektu
z czystym kanałem, aby ocieplić brzmienie
i nadać mu delikatny i naturalnie brzmiący
overdrive. Zwiększając nieznacznie Gain na
wzmacniaczu, osiągniemy nieco mocniejsze
crunchowe brzmienie. Przy takim ustawieniu najczęściej udaje się osiągnąć najlepszy
dźwięk.
Steelpark świetnie współpracuje z różnymi przesterami. Kiedy umieścimy booster
przed efektem overdrive lub distortion,
uzyskamy brzmienie bardziej skompresowane z przyjemnym drive’em. Aby podnieść
głośność przesterowanego już sygnału,
należy podpiąć Steelpark po efektach.

zdjęcia: Laney (4)

Laney

SZARPNIJ STRUNĘ

MONOLITH
Druga kostka jest wszechstronnym
przesterem, oferującym różnorodne
brzmienia od klasycznego rocka po
współczesny metal.
Monolith jest bardzo plastyczny.
Za jego pomocą uzyskamy brzmienia
zarówno ciepłe, delikatnie przesterowane,
jak i zdecydowane crunche. Efekt zaczyna
jednak błyszczeć dopiero wtedy, kiedy
zwiększymy mocno poziomu gainu. Wtedy
zdamy sobie sprawę, że ta mała kostka
skrywa w sobie ogromną moc! Monolith
zachowuje taką samą odpowiedź dynamiczną na każdym poziomie przesterowania. Dzięki temu sprawdzi się w każdym
gatunku muzycznym, gdzie potrzeba
dużej ekspresji i charakterystycznego
brzmienia.

Efekt daje spore możliwości kontrolowania brzmienia. Ma on cztery potencjometry i trójpozycyjny przełącznik. Gałka
Tone przyciemnia lub rozjaśnia brzmienie.
Range redukuje ilość niskich częstotliwości
przed przesterowaniem, dzięki czemu
gitara nie będzie zamulać i nawet przy
ekstremalnym poziomie gainu pozostanie
przejrzysta i czytelna. Volume to głośność wyjściowa, a Distortion przedłuża
wybrzmiewanie dźwięku i odpowiada za
poziom przesterowania sygnału.
Trójpozycyjny przełącznik pozwala
na szybką zmianę dynamiki i charakteru
brzmienia bez kręcenia gałkami. Tryb D1
cechuje mocna kompresja, dlatego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest
wyraźne, ale lekko kąśliwe brzmienie. Tryb
D2 to lekko skompresowany przester, który pozwala osiągnąć grubsze brzmienie,
natomiast tryb OD to delikatny, otwarty
overdrive.

SECRET PATH
Od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych reverb sprężynowy i plate
zyskiwały coraz większą popularność. Teraz
są już standardem i nie ma chyba nagrań,
w których nie byłyby wykorzystywane.
Secret Path to wszechstronny reverb, który
z powodzeniem reprodukuje te klasyczne
brzmienia, ale nie ogranicza się tylko do
tego. Dzięki opcji The Secret Path uzyskujemy niezwykle melodyjne, masywne brzmienie, które w zależności od ustawienia jest
piękne i anielskie lub całkiem niepokojące.
Secret Path ma potencjometry, trójpozycyjny przełącznik oraz przycisk Edit.
Gałka Pre–Delay kontroluje odstęp czasu
pomiędzy czystym a przetworzonym
sygnałem, Volume – głośność wyjściową,
Tone rozjaśnia lub przyciemnia brzmienie
reverbu, a Size określa wielkość emulowanej przestrzeni. Dzięki potencjometrowi
Size możemy zabrzmieć, jakbyśmy byli
w małym pokoju lub w dużej hali. Przycisk
Edit pozwala na kontrolowanie poziomu
modulacji i „blasku” w trybie Enhanced
Mode.
Efekt ma trzy tryby, pomiędzy którymi przełączamy się za pomocą trójpozycyjnego przełącznika, oraz ukryty tryb
Enhanced Mode, uruchamiany przez
przytrzymanie przycisku włączającego
pedał. Tryb SPR to emulacja reverbu
sprężynowego, tryb PLT to klasyczny Plate, tryb The Secret Path produkuje duże,
przestrzenne brzmienia i jest perfekcyjny
do tworzenia szerokich muzycznych
krajobrazów. Ukryty tryb Enhanced
Mode dodaje modulację oraz „blask” do
brzmienia. Kontrolujemy go, przytrzymując przycisk Edit i kręcąc gałką Size.
Secret Path ma wyjścia stereo, aby
uczynić brzmienie jeszcze bardziej
przestrzennym, oraz wejście na pedał

CECHY EFEKTÓW
STEELPARK

 3 tryby: Upper Mid Boost/Neutral Boost/Low
Mid Boost
 Świetne stałe obciążenie dla pasywnych
pedałów głośności
 Świetny do wzmacniaczy bez sekcji
Master Volume
 Analogowa konstrukcja
 Brak latencji
 Niskie zużycie baterii
 Solidna metalowa konstrukcja
 Cichy włącznik nożny
 Wymiary: 59 x 74 x 121 mm
 Waga: 0,38 kg
Cena: 599 zł
MONOLITH

 Świetne stałe obciążenie dla pasywnych
pedałów głośności
 3 tryby oparte na klasycznych brzmieniach:
D1, D2 i OD
 Trójkolorowa lampka LED
 Niskie zużycie baterii
 Solidna metalowa konstrukcja
 Cichy włącznik nożny
 Wymiary: 59 x 74 x 121 mm
 Waga: 0,38 kg
Cena: 599 zł
SECRET PATH

 Możliwość podłączenia zewnętrznego
pedału ekspresji
 Świetne stałe obciążenie dla pasywnych
pedałów głośności
 3 tryby: Spring, Plate i Secret Path
 Trójkolorowa lampka LED
 Solidna metalowa konstrukcja
 Cichy włącznik nożny
 Wymiary: 59 x 74 x 121 mm
 Waga: 0,38 kg
Cena: 699 zł

ekspresji. Po podłączeniu pedału ekspresji
możemy tworzyć niesamowite dźwięki,
regulując parametry w czasie rzeczywistym. W standardowym trybie kontrolujemy parametr Mix, co pozwala wywoływać
fale pogłosu lub jego delikatne pojawianie.
W trybie Enhance możemy użyć pedału
ekspresji, aby dodać modulacji lub blasku.
To daje mnóstwo opcji tworzenia interesujących brzmień.
Nowe pedały Black Country Customs
stanowią powiew świeżości. Laney, który
jest znany głównie z produkcji wysokiej jakości wzmacniaczy lampowych, otwiera się na
świat efektów. Trzeba przyznać, że robi to
w efektownym stylu.
Mateusz Bracha
kwiecień–czerwiec 2019
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Vintage

Nowości jak złoto
Wydawałoby się, że katalog instrumentów Vintage jest obszerny.
A jednak w tym roku powiększył się o ponad 30 modeli gitar elektrycznych
i akustycznych! To największy zastrzyk nowości w historii tej marki

N

owości jest zbyt wiele, by zmieściły się w jednym tekście. Dlatego zaczynamy prezentację
od najpopularniejszej serii gitar
Vintage, czyli V100, w której wykwintnym
dodatkiem są złote zdobienia.

V100PBB
V100PBB ma zainstalowane pickupy
typu soapbar Wilkinson W90 SK Black,
co pozwala tej gitarze zaprezentować
brzmienie odmienne od innych instrumentów tej serii. Gitara łączy precyzyjne niskie
częstotliwości i kąśliwy środek humbuckerów z transparentną górą singli. Ten wybór
pickupów jest idealny do grania bluesa
i klasycznego rocka i świetnie dopełnia
naturalny sustain gitary.
Gitara zachwyca nie tylko wspaniałym brzmieniem, ale również ciekawym
designem. Połączenie czarnego lakieru ze
złotym osprzętem sprawia, że instrument
prezentuje się niezwykle elegancko,
a unikatowe wcięcie nie tylko nadaje
gitarze drapieżności, ale przede wszystkim
pozwala bezproblemowo dosięgnąć
nawet 22. progu.

VINTAGE V100PBB
Kolor: Gloss Black
Korpus: mahoń z klonową nakładką
Gryf: mahoń
Promień podstrunnicy: 12”
Progi: 22
Siodełko: Graphtech NuBone
Osprzęt: złoty
Klucze: Wilkinson WJ303
Przetworniki: 2x Wilkinson W90 SK

V100MP

Cena: 1699 zł

V100MP
Vintage V100MP ma naturalne klonowe wykończenie ze złotym osprzętem.
Para pickupów Wilkinson WOHHB open
double coil dostarcza niekończącego
się sustainu i jest idealna do tworzenia

V100PBB
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wciągających, rozpalonych przez fuzza
szybkich riffów.
Instrument charakteryzuje się unikatowym kształtem korpusu, który dzięki
genialnemu wycięciu pozwala z łatwością
dosięgnąć nawet najdalszych progów.

W tej gitarze zostały zainstalowane
potencjometry w dwóch różnych kolorach,
aby łatwiej było odróżnić pokrętło tonu od
pokrętła głośności. Gitara jest wyjątkowa
wśród serii V100 ze względu na złote klucze Grover 102. Nie tylko nadają jej stylu,
ale przede wszystkim zapewniają perfekcyjne strojenie w każdym momencie.

VINTAGE V100MP
Kolor: Natural – Maple Gloss
Korpus: mahoń z klonową nakładką
Gryf: mahoń
Progi: 22
Siodełko: Graphtech NuBone
Osprzęt: złoty
Klucze: Grover 102 Keystone
Przetworniki: 2x Wilkinson WOHHB Double Coils
Potencjometry: 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny
przełącznik

Cena: 1559 zł

V100NBTSB
V100NBTSB wraca do korzeni za sprawą
klasycznego designu bez zdobień i bindingu oraz z oszczędnymi markerami w postaci białych kropek. Gitara stanowi przykład
minimalizmu. Instrument jest demonem

VINTAGE V100NBTSB
Kolor: Tobacco Sunburst
Korpus: mahoń z klonową nakładką
Gryf: mahoń
Progi: 22
Siodełko: Graphtech NuBone
Osprzęt: chromowany
Klucze: Wilkinson® WJ44

precyzji i sprawdza się świetnie podczas
nagrywania i koncertów. Odkryte pickupy
Wilkinson WOHHB double coil dostarczają różnorodne brzmienia, od gładkiego
dołu przez wyważony środek po kąśliwą
górę, oraz ogromne ilości sustainu. Klucze
Wilkinson WJ44 zawsze utrzymują stabilny strój, a dzięki specjalnej konstrukcji
korpusu nie będziemy mieli najmniejszych
problemów z dosięgnięciem 22. progu.
V1003AW

V1003AW i V1003BB
W tym roku pojawiły się nowe wersje
gitar z serii V100 z dodatkową cyferką
3 na końcu nazwy. Oznacza ona liczbę
pickupów. Trzy przetworniki z podwójną
cewką Wilkinson WOHCB sprawiają, że
gitary V1003 są unikatowym uzupełnieniem najpopularniejszej serii gitar Vintage.
Instrument pozwala graczom odkrywać
nowe dźwięki i lepiej eksplorować średnie
częstotliwości oraz osiągnąć niekończący
się sustain. Jakkolwiek gitara jest znakomita do grania tradycyjnego rocka, dodatkowy pickup pozwala nadać grze nowe
niepowtarzalne brzmienie. V1003AW
w kolorze Arctic White i V1003BB
w kolorze Boulevard Black mają złoty
osprzęt, czarne potencjometry i pickguard.
Tradycyjny design gitary z pojedynczym
cutawayem pozwala dosięgnąć najdalszych
progów, a klucze WJ303 zawsze świetnie
trzymają strój. Połączenie koloru białego
lub czarnego ze złotym osprzętem nadaje
tej gitarze iście królewskiego wyglądu.
W kolejnym numerze przedstawię
kolejną garść nowości.

Przetworniki: 2x Wilkinson WOHHB Double Coils

Mateusz Bracha

Potencjometry: 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny

V 1003BB

VINTAGE V1003AW
Kolor: Arctic White
Korpus: mahoń z klonową nakładką
Gryf: mahoń
Progi: 22
Siodełko: Graphtech NuBone
Osprzęt: złoty
Klucze: Wilkinson WJ303
Przetworniki: 3x Wilkinson WOHHB Double Coils

przełącznik

Potencjometry: 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny

Cena: 1350 zł

przełącznik

Cena: 1699 zł

VINTAGE V1003BB
Kolor: Boulevard Black
Korpus: mahoń z klonową nakładką
V100NBTSB

Gryf: mahoń
Progi: 22
Siodełko: Graphtech NuBone
Osprzęt: złoty
Klucze: Wilkinson® WJ303
Przetworniki: 3x Wilkinson® WOHHB Double Coils
Potencjometry: 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny
przełącznik

Cena: 1699 zł
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L.R. Baggs Align

Subtelna
modyfikacja
Niekiedy niewielkie zmiany dają spory efekt
brzmieniowy. Przykładem są dwie nowe kostki
z serii Align: Delay i Chorus

F

irma L.R. Baggs postanowiła pójść
za ciosem i rozszerzyć w tym
roku swoją linię efektów do gitary
akustycznej o delay i chorus. Oba
przyciągają wzrok stylizowaną na drewno
metalową obudową i kremowymi potencjometrami. Oba też mają wejście oraz wyjście
jack i wejście na zasilacz, mogą być również
zasilane bateryjnie. Nowe efekty z serii Align
działają w trybie side chain. Oznacza to, że
sygnał, który wchodzi do efektu, wychodzi
z niego nienaruszony i nie jest w żaden
sposób koloryzowany. Efekty powstają
w oparciu o czysty sygnał i nie wpływają
bezpośrednio na brzmienie instrumentu.

DELAY
Align Delay to klasyczny efekt delay tak
przystosowany, aby wiernie współgrał
z gitarami akustycznymi. Dodaje głębokiej
przestrzeni, nie naruszając przy tym oryginalnego brzmienia instrumentu. Delay
wpływa na partie rytmiczne i solowe,
nadając im szerszego wymiaru. Łącząc
największe zalety analogu i cyfry, osiąga
najlepsze możliwe brzmienie, oferując
przy tym wygodę obsługi nowoczesnego
urządzenia.
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Efekt ma cztery pokrętła (Delay, Tone,
Repeats i Time), dwa przyciski (Div i Tap)
oraz wyjście na zewnętrzny pedał, którym
możemy nabijać tempo. Potencjometr
Delay odpowiada za miks sygnału oryginalnego z sygnałem delaya. Za jego pomocą
określamy, jak dużo efektu znajduje się
na wyjściu. Tone to magiczna gałka, która
rozjaśnia lub przyciemnia brzmienie. Przesuwając ją na maksa w lewo, otrzymujemy
bardzo ciemny, osadzony analogowy sound,
a po przesunięciu jej maksymalnie w prawo
– brzmienie bardzo jasne, wręcz cyfrowe.
Repeats określa liczbę powtórzeń, czyli
długość trwania delaya. Time odpowiada
za szybkość odpowiedzi, czyli to, jak szybko
usłyszymy powtórzenie. Przekręcając
gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
powtórzenie usłyszymy później.

CHORUS
Tak jak chór uwydatnia podstawę melodii
utworu, tak Align Chorus zamiast wychodzić
na pierwszy plan, uzupełnia brzmienie gitary
akustycznej. Sygnał przechodzi przez efekt
w trybie side chain. Chorus uwydatnia pełne
brzmienie instrumentu, nie degradując przy
tym oryginalnego sygnału. Pedał został
zaprojektowany w taki sposób, aby jego

obsługa była intuicyjna. Dzięki temu łatwo
i szybko osiągamy zadowalający efekt.
Chorus ma cztery potencjometry. Gałka
Tone wpływa na brzmienie efektu, ale nie na
brzmienie gitary. Jeżeli przekręcimy gałkę
maksymalnie w lewo, otrzymamy brzmienie bardzo ciemne i analogowe, natomiast
kiedy przesuniemy ją maksymalnie w prawo,
brzmienie stanie się bardziej przejrzyste
i cyfrowe. Gałka Volume wpływa nie tylko na
brzmienie efektu, ale także na czysty sygnał.
Dzięki temu podczas włączania efektu możemy go trochę podbić lub wyciszyć. Gałka
Chorus to miks czystego sygnału z efektem.
Unikatowa gałka Size miesza dwa rodzaje efektu chorus, mały i duży, które wzajemnie na siebie oddziałują. Podwyższanie
parametru Size przypomina dodawanie nowych instrumentów do utworu. Im bardziej
przesuniemy gałkę w lewo, tym mniejszy
chorus, im bardziej w prawo, tym większy.
Oba efekty działają w taki sposób,
aby nie wpływać bezpośrednio na sygnał
gitary, ale dopełniać go swoim brzmieniem. Delay i Chorus są dość skromne
w działaniu. Nie mają za zadanie wysuwać się na pierwszy plan. Zamiast tego
świetnie uzupełniają naturalny sygnał
gitary akustycznej, tworząc razem z nim
pełne, szerokie i atrakcyjne brzmienie.
Mateusz Bracha

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
DELAY
 Delay: mix czystego sygnału i sygnału z efektem
 Repeats: kontroluje liczbę powtórzeń
 Time: określa odstęp czasu pomiędzy
oryginalnym sygnałem a odbiciem
 Division: zmienia podział nut na ósemki z kropką
 Tap: pozwala ręcznie ustawić tempo efektu
 Tap Tempo Input: pozwala podłączyć zewnętrzny
pedał do ustawienia tempa efektu
 Tone: pozwala ustawić ciepłe lub jasne brzmienie
 Zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz
 Engage: przycisk nożny, który uruchamia efekt
 Wyjście: jack ¼”
Cena: 955 zł
CHORUS
 Chorus: mix czystego sygnału i sygnału z efektem
 Size: miesza ze sobą dwa różne chorusy
 Tone: pozwala ustawić ciepłe lub jasne brzmienie
 Zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz
 Engage: przycisk nożny, który uruchamia efekt
 Potencjometr Volume
 Wyjście: jack ¼”
Cena: 955 zł
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WŁĄCZ RELAKS
RME ADI-2 DAC

Ze studia do salonu
Zmiana zastosowania konwertera ze studyjnego na przeznaczony
dla audiofilów wymagała modyfikacji ADI-2 Pro. Pokazujemy,
co zostało, a co się zmieniło

T

rzy lata temu RME wprowadziło na rynek konwerter ADI-2
Pro. Dzięki wielu świeżym pomysłom, innowacjom i licznym
przydatnym funkcjom w ekspresowym
tempie zyskał popularność na rynku
przetworników AC/CA. Co więcej, stał
się punktem odniesienia zarówno w przypadku konwersji analogowo-cyfrowej, jak
i cyfrowo-analogowej. Wśród ekspertów
zyskał wiele pochlebnych opinii. Recenzentom szczególnie do gustu przypadło
brzmienie, elastyczność konfiguracji
i zaawansowanie techniczne konwertera.
Pisaliśmy wtedy o nim: „[…] zapewnia
obsługę częstotliwości próbkowania do
768 kHz i umożliwia rejestrację DSD
oraz odtwarzanie Direct DSD (256 /
11,2 MHz). Konwerter ma wszystko, żeby
zainteresować inżynierów dźwięku, ale
również miłośników brzmienia high-end”.
O ile inżynierowie nie mieli żadnych
wątpliwości co do stosowania urządzenia
w torze sumy podczas prac masteringowych i przy postprodukcji, o tyle miłośnikom muzyki ADI-2 Pro wydał się zbyt
wyrafinowany. W celu dotarcia do nowych
użytkowników postanowiono zrezygnować z kilku funkcji potrzebnych profesjonalistom w studiu, a zostawić te bardziej
przystające do świata hi-fi. Tak powstał
ADI-2 DAC, przetwornik z odpowiednio
dostosowanym zestawem funkcji i uproszczoną obsługą. Warto jednak pamiętać, że
został skonstruowany w oparciu o technologię oraz funkcje starszego brata. Jego
zadaniem pozostaje konwersja cyfrowo-analogowa w najwyższej jakości. Do tego
wyposażono go w dwa wyjątkowe wyjścia
słuchawkowe i pilota.
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SYGNAŁ W SŁUCHAWCE
Kompaktowe pudełko w formacie połowy
racka 19” zostało wypełnione najwyższej
jakości elektroniką i oferuje referencyjny
stopień konwersji z koaksjalnego S/PDIF,
optycznego S/PDIF, zgodnego z ADAT
i USB 2.0/3.0 do wyjść RCA, XLR, TRS
i mini-jack TRS. Za pośrednictwem cyfrowych wejść S/PDIF dostarczymy do
DAC-a sygnał stereo o rozdzielczości do 32
bitów z częstotliwością próbkowania do
200 kHz lub do 768 kHz przez złącze USB.
W drugim przypadku konwerter umożliwia
bezproblemowe odtwarzanie w trybie
DSD. Kiedy korzystamy z najlepszej
według wielu technologii Direct Stream
Digital, przetwarzanie odbywa się jednobitowo do 11,2 MHz. RME zostawia otwartą
furtkę i możliwość nagrywania sygnału
z wejść cyfrowych przez USB, czyniąc
z konwertera również dwukanałowy
interfejs audio z full duplexem.
Gdy używamy DAC-a z komputerem
Mac, korzystamy ze sterowników Core
Audio. Do systemu operacyjnego Windows wybieramy dostarczane przez producenta ASIO/WDM. Dostępne wyjścia
symetryczne XLR, niesymetryczne RCA
(Cinch) czy parę wyjść słuchawkowych cechuje taka sama wydajność 120 dBA SNR,
co umożliwia odsłuch bez szumów
i zniekształceń. Każde z wyjść liniowych,
słuchawkowych (Phones i IEM) jest izolowane galwanicznie i może mieć własne
ustawienia. Obecność gniazda In Ear Monitoring (IEM) jest efektem coraz większej
popularności monitorów dousznych
w domowych systemach audio. Konstrukcje IEM, choćby wyszukane przetworniki
douszne ULTRASONE IQ, udanie konkurują

pod względem jakości dźwięku ze standardowymi słuchawkami wokółusznymi. Są
jednak bardzo czułe i działają na bardzo
niskich napięciach. Dlatego ujawniają
szumy własne odtwarzacza, DAC-a lub
wzmacniacza słuchawkowego.
Gdy RME stworzyło własny układ
wyjść słuchawkowych Extreme Power
dla ADI-2 Pro, podstawowe szumy własne
zostały utrzymane na najniższym możliwym poziomie, nawet przy korzystaniu
z systemów dousznych. Jednak w przypadku ADI-2 DAC niemieccy inżynierowie
chcieli mieć pewność, że także najczulsze
monitory douszne dadzą pełen zakres
dynamiki odtwarzania nawet u najbardziej
wyczulonych słuchaczy. Dlatego właśnie
postawiono na nowoczesne wyjście IEM.
Pełni rolę drugiego wyjścia słuchawkowego na przednim panelu ADI-2 DAC. Szumy
własne są niższe od szumów wyjścia
Extreme Power aż o 10 dB (w wielu recenzjach i tak określanych mianem „czarnego
tła”), impedancja wyjściowa to prawie
zero omów, a współczynnik zawartości
harmonicznych osiągnął nowy, rekordowo
niski poziom. Gniazdo ma beztrzaskowy
włącznik oraz podbicie głośności, co przekłada się na zdumiewającą jakość dźwięku
we wszelkich monitorach dousznych.
ZAPIS PRESETÓW
Centrum dowodzenia konwertera stanowi wysokiej jakości wyświetlacz IPS.
Możemy wybrać jeden z dwóch trybów
świecenia – drugi to negatyw – i płynnie
zmieniać jasność wyświetlacza. Ekran
daje nam kontrolę nad wbudowanym
DSP i wszystkimi profesjonalnymi
funkcjami. Poziomy wejść i wyjść są
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odzwierciedlone w postaci precyzyjnych
mierników true peak. Wyświetlacz daje
również dostęp do bazującego na module
DigiCheck 30-pasmowego analizatora
widma (Spectral Analizer), ustawień
filtrów przetwornika oraz szeregu funkcji
statusowych, w tym kondycji bitowej
sygnału.
Jedną z najważniejszych funkcji
przetwornika jest najwyższej jakości
pięciopasmowa korekcja parametryczna
dostępna dla wejść i wyjść, która pozwala
kształtować brzmienie zgodnie z osobistymi preferencjami, warunkami odsłuchowymi pomieszczenia czy charakterem
brzmieniowym używanych słuchawek.
Korekcję torów słuchawkowych wykonujemy niezależnie dla obu kanałów. Dwa
umieszczone na przodzie DAC-a enkodery
umożliwiają tradycyjną korekcję półkową
wysokich i niskich tonów w zakresie 6 dB.
Kolejne funkcje to dostępna pod ręką
regulacja tonów niskich i wysokich (Bass/
Treble), tryb przetwarzania M/S (Mid
w kanale lewym, Side w prawym), regulacja szerokości stereo, przełącznik fazy
dla jednego lub obu kanałów oraz tryb
automatycznego balansu dla słuchawek.
Podczas monitoringu słuchawkowego

warto zainteresować się funkcją Crossfeed, która umożliwia zawężanie bazy
stereo dla wyższych rejestrów i uzyskanie brzmienia zbliżonego do zestawów
głośnikowych. Dla każdego z dostępnych
wejść oddzielnie ustawiamy poziomy
oraz regulowany filtr loudness (parametr
Kontur). Możliwości konfiguracyjnych jest
naprawdę sporo. Stąd wzięło się zapisywanie ustawień w slotach pamięci.
ZEGAR BEZ WPŁYWU NA DŹWIĘK
W nowym ADI-2 DAC ulepszono analogowy stopień wyjściowy. Więcej przekaźników, podwójny obwód tłumika symetrycznego i dodatkowy buforowy wzmacniacz
operacyjny przełożyły się na jeszcze
niższe wartości współczynnika zawartości harmonicznych THD. W zachowaniu
największego odstępu od zniekształceń
harmonicznych i szumów oraz uzyskaniu
najlepszego zakresu dynamiki dla danego
wyjścia pomagają cztery nowe sprzętowe
poziomy referencyjne: +13 dBu, +7 dBu,
+1 dBu oraz -5 dBu.
Ulepszono również technologię SteadyClock. W przypadku SteadyClock FS skupiono się na jeszcze większej redukcji jittera,
ulepszając jego drugi, analogowy obwód PLL

i odnosząc zarówno bezpośrednią syntezę
cyfrową, jak i PLL do kryształu kwarcu o niskim poziomie szumu. Poziom własny jittera
zmierzony przy konwersji CA osiąga teraz
poziomy dostępne zwykle tylko w trybie
głównego zegara kwarcowego, SteadyClock
ciągle działa zaś w trybie PLL. Wniosek? Bez
względu na to, czy zegar jest wewnętrzny,
czy zewnętrzny, dźwięk pozostaje dokładnie taki sam. Oscylator o niskim szumie
fazowym, zasilający ulepszony układ, osiąga
parametry jittera na poziomie niższym niż
pikosekunda (okolice zwane femtosekundą),
stąd nazwa SteadyClock FS.
BLACKOUT NA ŻYCZENIE
Trudno sobie wyobrazić studyjne urządzenie, w którym nie świeci żadna lampka.
W przypadku oryginalnego przetwornika
to był jeden z najczęściej wysuwanych
postulatów, które dobiegało ze świata
hi-fi. RME nie pozostało obojętne na
sugestie miłośników muzyki i wprowadziło
funkcję AutoDark. Po 10 sekundach braku
aktywności gaśnie wyświetlacz, przyciski
funkcyjne, pokrętło głośności i przycisk
standby. Urządzenie staje się niewidoczne.
Dotknięcie dowolnego przycisku lub
pokrętła spowoduje ponowne włączenie
kwiecień–czerwiec 2019
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wszystkich światełek na 10 sekund. Funkcję możemy aktywować i dezaktywować
bezpośrednio z menu konwertera bądź
dołączonym pilotem. Wybór dowolnego
przycisku na pilocie włącza podświetlenie
na trzy sekundy.
LECI Z NAMI PILOT
Dostarczany z konwerterem pilot zastał starannie zaprojektowany. Doskonale rozplanowane, ergonomiczne przyciski są dobrze
widoczne nawet przy słabym oświetleniu.
Pilot ADI-2 DAC ma przyciski włączania
i wyłączania trybu czuwania (Standby), regulacji głośności, wyboru wejścia konwertera
(optyczne, coax lub USB) i wyciszania Mute.
Na marginesie, wszystkie wejścia mogą być
cały czas podłączone. Gdy DAC nie jest podłączony do komputera przez USB, konwerter samoczynnie przełącza się na S/PDIF. Dla
pełnej wszechstronności pilot wyposażono
w cztery programowalne przyciski, którym
przypiszemy do 20 różnych funkcji i poleceń.
Trudno wskazać inny przetwornik cyfrowo-analogowy z tak łatwym w obsłudze,
uniwersalnym i jednocześnie zaawansowanym pilotem.
Niełatwo porównać ADI-2 DAC
z innymi audiofilskmi, high-endowymi
urządzeniami tego typu. Częsty brak rzeczywistej specyfikacji tych drugich stoi
w sprzeczności z filozofią niemieckiego
producenta. Inną przeszkodą jest pokrewieństwo ze studyjnym ADI-2 PRO FS
i w konsekwencji trudności w znalezieniu
urządzenia o choćby zbliżonej funkcjonalności. Przypomnijmy tylko, że nowy
konwerter odziedziczył idealnie transparentną charakterystykę dźwięku, pełne
przetwarzanie DSP z regulacją Bass, Treble
i Loudness, pięciopasmowy korektor parametryczny i opcję Crossfeed. Nie zabrakło
ulepszeń. Należy do nich nowy system
SteadyClock FS, dostrojony do perfekcji
obwód analogowy, pilot, wyjście słuchawkowe Extreme Power i IEM dla monitorów
dousznych czy zaimplementowanej na
specjalne życzenie funkcji AutoDark.
Wszystko powyższe plus uproszczona
obsługa i eleganckie wzornictwo sprawiają,
że konwerter znajdzie zastosowanie
w rożnych aplikacjach: od słuchania muzyki
w domowym zaciszu po referencyjne odtwarzanie dźwięku w profesjonalnym studiu.
Patrzy Korzonkowski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Złącza
 1x wejście koaksjalne S/PDIF,

Wyjście słuchawkowe (Phones)

 1x wejście optyczne ADAT lub S/PDIF,

Takie jak cinch, z wyjątkiem:

 1x analogowe, niesymetryczne wyjście stereo RCA

 wyjście: TRS 6,3 mm, niesymetryczne, stereo

 1x analogowe, symetryczne wyjście stereo XLR

 impedancja wyjściowa: 0,1 Ω

 1x mocne wyjście słuchawkowe

 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +22 dBu:

 1x niskoszumowe wyjście do monitorów
dousznych (IEM)
 1x USB 2.0 (zgodne z USB 3.0)

117 dB RMS nieważony, 120 dBA
 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +7 dBu:
116 dB RMS nieważony, 119 dBA
 poziom wyjściowy przy 0 dBFS, High Power,

Wejścia cyfrowe
 zakres blokady: 28 – 200 kHz
 redukcja jittera: >50 dB (2,4 kHz)
 jitter przy synchronizacji z sygnałem
wejściowym: <1 ns

obciążenie 100 Ω lub większe: +22 dBu (10 V)
 poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Low Power,
obciążenie 8 Ω lub większe: +7 dBu (1,73 V)
 THD przy +18 dBu, obciążenie 32 Ω, 1,2 W:
-110 dB, 0,0003 %

 przyjmuje format konsumencki i profesjonalny

 THD+N przy +18 dBu, obciążenie 32 Ω: -107 dB,

Koaksjalne SPDIF

 THD przy +14 dBu, obciążenie 16 Ω, 0,94 W:

0,00045 %
 1x RCA, zgodne z IEC 60958
 wejście o wysokiej czułości (<0,3 Vpp)
 zgodny z AES/EBU (AES3-1992)

-110 dB, 0,0003 %
 moc maksymalna przy THD 0,001 %:
1,5 W na kanał
Wyjście dla monitorów dousznych (IEM)

Optyczne SPDIF

Tak jak słuchawkowe, z wyjątkiem:

 1x optyczne, zgodne z IEC 60958

 poziom wyjściowy przy 0 dBFS: -3 dBu, 0,55 V

 zgodne z ADAT

 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy -3 dBu:

Wyjścia analogowe

 moc maksymalna przy 8 Ω, THD 0,001 %:

115 dB RMS nieważony, 118 dBA
XLR
 regulacja poziomu wyjściowego +19 dBu,
+13 dBu, +7 dBu, +1 dBu przy 0 dBFS
 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy
+7/+13/+19 dBu: 117 dB RMS nieważony,
120 dBA
 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +1 dBu:
115,4 dB RMS nieważony, 118,9 dBA
 pasmo przenoszenia przy 44,1 kHz, -0,1 dB:
0 Hz – 20,2 kHz
 pasmo przenoszenia przy 96 kHz, -0,5 dB:
0 Hz – 44,9 kHz
 pasmo przenoszenia przy 192 kHz, -1 dB:
0 Hz – 88 kHz
 pasmo przenoszenia przy 384 kHz, -1 dB:
0 Hz – 115 kHz
 pasmo przenoszenia przy 768 kHz, -3 dB:
0 Hz – 109 kHz
 THD przy -1 dBFS: -112 dB, 0,00025 %

40 mW / kanał
Cyfrowe (Digital)
 zegary: wewnętrzny, wejście S/PDIF,
 konstrukcja o niskim jitterze: <1 ns w trybie PLL,
dla wszystkich wyjść
 zegar wewnętrzny: jitter <800 ps,
Random Spread Spectrum
 redukcja jittera zegarów zewnętrznych:
>50 dB (2,4 kHz)
 efektywny wpływ jittera zegara na konwersję CA:
prawie zerowy
 PLL zapewnia zero strat, nawet przy jitterze
powyżej 100 ns
 dodatkowy Digital Bitclock PLL dla
bezproblemowej synchronizacji ADAT
 obsługiwane częstotliwości próbkowania dla
zegarów zewnętrznych: od 28 do 200 kHz
 częstotliwości próbkowania obsługiwane
wewnętrznie: od 44,1 do 768 kHz

 THD+N przy -1 dBFS: -110 dB, 0,00032 %
 THD przy -3 dBFS: -116 dB, 0,00016 %

Dane ogólne

 separacja kanałów: >120 dB

 zasilacz w komplecie: zewnętrzny, 100 – 240 V AC,

 impedancja wyjściowa: 200 Ω dla wyjścia
symetrycznego, 100 Ω dla niesymetrycznego
Cinch

2 A, 24 W
 pobór mocy w stanie gotowości:
120 mW (10 mA)

Tak jak wyjście XLR, z wyjątkiem:

 pobór mocy w stanie bezczynności: 7 W,

 wyjście: TS 6,3 mm, niesymetryczne

 maksymalny pobór energii: 18 W,

 poziom wyjściowy niższy o 6 dB w stosunku

 prąd jałowy przy 12 V: 570 mA (6,8 W)

do XLR (od -5 dBu do +13 dBu przy 0 dBFS)
 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +13 dBu:
117 dB RMS nieważony, 120 dBA
 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +1/+7 dBu:
114/116 dB RMS nieważony, 117/119 dBA

 wymiary: 215 x 52 x 150 mm
 waga: 1,0 kg
 temperatura użytkowania: od +5 do +50°C
 wilgotność względna: <75 %
bez kondensacji

 stosunek sygnału do szumu (SNR) przy -5 dBu:
109 dB RMS nieważony, 113 dBA

Cena: 4390 zł
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GOŚCINNE WYSTĘPY
Akademia Realizacji Dźwięku

Narzędzia edukacyjne

W

marcu w odnowionych pomieszczeniach gdyńskiego oddziału Akademii Realizacji Dźwięku (ARD) pojawił się
nowy sprzęt. Były to popularne monitory
ADAM T7V. Skorzystano z nich w układzie
2+1. Uzupełniły stanowisko wykładowcy,
na którym znajdowały się już mikser PreSonus StudioLive 16.0.2 i zintegrowana
z nim cyfrowa stacja robocza Studio One
4 PL Professional. To wyposażenie jest
wynikiem współpracy ARD z Audiostacją,
dystrybutorem sprzętu i oprogramowania.
Korzyści z tego partnerstwa nie
ograniczają się jedynie do wyposażenia

Sebastian Łoś

entra odsłuchowe zostały pomyślane jako miejsca, gdzie w spokoju,
w dobrych warunkach można porównać
brzmienie wszystkich modeli ADAM Audio,
ale też skonfrontować je z konkurencyjnymi monitorami. Te sklepy jako jedyne mają
modele najwyższej serii S. AV Partner, który
dołączył do certyfikowanych sprzedawców
pod koniec ubiegłego roku, jako jedyny
w Polsce udostępnia modele S3V i S3H.
Oba są trójdrożnymi monitorami aktywnymi średniego pola z wooferami HexaCone
odpowiednio 9” i 7”, głośnikami średniotonowymi 4” i tweeterami S-ART 2” o mocy
500/300/50 W, paśmie przenoszenia
32 Hz – 50 kHz i maksymalnej SPL odpowiednio 124 i 126 dB. To propozycja dla
profesjonalistów ceniących jakość brzmienia. Teraz mają okazję zapoznać się z nim
w klasie S w AV Partner.
Sebastian Łoś

Do sieci specjalistycznych centrów odsłuchowych
ADAM Audio dołączył sklep AV Partner.
To jedyne miejsce, gdzie można posłuchać
monitorów ADAM S3V i S3H

zdjęcie: AV Partner
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uczelni. Za sprawą programu edukacyjnego każdy student, który chce mieć
referencyjne monitory, może skorzystać przy zakupie z 10-procentowej
zniżki na wszystkie modele ADAM
Audio serii T i AX i połączyć ją z innymi
obowiązującymi aktualnie promocjami. Szczegóły znajdują się w części
katalogowej numeru. Z promocji mogą
skorzystać nie tylko studenci ARD,
ale także wszystkich innych uczelni
działających na terenie Polski, także
niemuzycznych.

Odsłuch w klasie S

AV Partner
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Kolejny oddział Akademii Realizacji Dźwięku
został wyposażony w monitory T7V ADAM
Audio. Ich dystrybutor, Audiostacja, wspiera nie
tylko uczelnię, ale ma też propozycję
dla studentów

SZARPNIJ STRUNĘ
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NIE NA ŻARTY

Bohater

w swoim studiu

Jakiś czas temu dostałem do miksu nagranie
młodego zespołu. Bębny, bas, trochę gitar,
syntezatorów i wokal. Standardowa procedura.
Niestety podczas pracy włączył mi się pewien tryb,
który być może znasz

P

rys. Lech Mazurczyk

o odsłuchaniu miksu roboczego
stwierdziłem, że bębny nie są nagrane najlepiej. Wszystko brzmiało płasko, niespójnie, w dodatku
było mnóstwo przesłuchów. W mikrofonie
stopy walił werbel, w mikrofonie werbla
tomy, a w tomach talerze. Perkusista był
świetny, więc bardzo mi zależało, aby
partia bębnów brzmiała tak dobrze, jak jej
wykonanie.
Zagłębiłem się więc w świat korekcji,
kompresji, obróbki wielopasmowej, a potem
podkładania sampli. Dublowałem (i triplowałem) ścieżki poszczególnych elementów,
walczyłem z transjentami. Zresztą wiesz.
Po kilku dniach uzyskałem w moim mniemaniu przyzwoity efekt: bębny nabrały mocy,
ładnie wypełniły przestrzeń i podtrzymywały rytm.
Podbudowany swym profesjonalizmem
rzuciłem się na bas. Miał fajne brzmienie,
które trzeba było troszkę przybrudzić, ale
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to łatwizna. Niestety przestał gadać z bębnami, partia rytmiczna straciła spójność
i groove. Cóż było robić, myszka w rękę
i edycja czasowa. Fajne mamy teraz narzędzia, wszystko da się poprawić, wyrównać
i dopasować do siebie. Potem były gitary,
klawisze i wokal. Po kilku dniach miks był
gotowy i można było zaprosić artystę, czyli
kompozytora, producenta i wokalistę
w jednym.
Posłuchał, posłuchał i rzekł: „Nie
podoba mi się”. Zastanawiając się nad formą
śmierci, jaką mu zaraz zadam, zdołałem
zapytać, co konkretnie mu się nie podoba.
„Nie ma klimatu”. „Może jeszcze nie ma fal,
co?!”. Chyba też nie było.
Po godzinie rozmowy udało nam się
znaleźć przyczynę. Po prostu przekombinowałem. Skupiając się na pojedynczym
elemencie (bębny), zburzyłem swoistą
równowagę tej piosenki zarówno pod
względem artystycznym, jak i technicznym.
Nie tego chciał artysta/producent,
a to on decyduje, to jego dzieło. Straciwszy
perspektywę, skoncentrowałem się na
szczegółach, rujnując całość.
Przełknąłem porażkę i postanowiłem
zacząć od początku. Wyzerowałem miks
i usunąłem wszystkie pluginy. A wtedy
przeżyłem kolejny szok. Nowy/stary miks
zabrzmiał całkiem dobrze! Może nie był tak
głośny, nie miał fajnych planów dźwiękowych czy automatyzowanych efektów, ale,
jak to mówią, robił robotę. Wokal był za
cicho, chórki lekko fałszowały, ale to był po
prostu fajny kawałek.
Wtedy naszła mnie kolejna myśl.
Faceci (rzadziej kobiety) tak mają, że za
wszelką cenę chcą naprawiać i ulepszać.
Zamek w drzwiach, kran w ogródku czy
głośniki montowane na ścianie. Sklepy

z narzędziami dla majsterkowiczów
zacierają ręce, a nasze mieszkania często
wyglądają jak targi staroci, gdzie „bohater
w swoim domu” zmienił coś na lepsze, czyli
gorsze, a do tego zrobił bałagan. Dlaczego
to robimy? To zadanie dla psychologa, ale
najprostsze wytłumaczenie jest chyba
takie, że chcemy być zauważeni.
Wróćmy teraz do pracy w studiu. Dostając zamówienie (lub biorąc się za swoją
muzykę), chcemy wykonać jak najlepszą
robotę. Poprawić, naprawić, pomalować,
dołożyć szlaczek i zdalne sterowanie. Bierzemy więc wszystkie dostępne narzędzia
i najpierw całość rozkręcamy, a potem składamy na nowo. Często zapominamy, jak
wszystko wyglądało na początku. Tracimy
z oczu las, koncentrując się na drzewach.
Efekt rozczarowuje, szczególnie przesłuchany po kilkugodzinnej lub kilkudniowej
przerwie.
Można oczywiście powtarzać
w nieskończoność, że kiedyś było inaczej,
bo czas w studiu kosztował, zespół najpierw
tygodniami ćwiczył w sali prób, następnie
szybko nagrywał, a pan mikser pracował na
niemal kompletnym produkcie, itd. bla, bla,
bla. Teraz czasy mamy inne, a studio możemy
mieć w nocnej szafce, więc wszystko do
kitu. I kolejne bla, bla, bla. Ale fakty są takie,
że nadal powstaje świetna muzyka, więc
technologia nie przeszkadza. Ale podobnie
jak z alkoholem czy kartą kredytową trzeba
znać umiar. To, że w naszym folderze z
pluginami jest 850 procesorów, nie znaczy,
że trzeba ich wszystkich użyć. To, że mamy
35 reverbów, nie ułatwia pracy, a jedynie ją
wydłuża. Sprawia, że szukamy powodu, aby
zmasakrować sesję dziesiątkami pluginów,
które – podobnie jak w moim miksie – nie
były potrzebne!
Zawodowcy mają żelazną zasadę. Na
pierwszej lub ostatniej ścieżce sesji umieszczają tzw. Rough Mix, czyli punkt wyjścia.
Najczęściej jest to miks dostarczony przez
artystę lub producenta. To nie jest idealny
(a często nawet w ogóle dobry!) miks pod
względem technicznym, ale pokazuje stan
emocji, jaki artysta chce przekazać odbiorcy. Nieustannie porównując naszą pracę ze
źródłem, na bieżąco wiemy, czy zmieniamy
coś na lepsze, czy jedynie coś zmieniamy.
Pamiętaj o tym następnym razem,
bohaterze!
Piotr Dygasiewicz

KATALOG
WIOSNA 2019
Akai Fire
Akai Professional
Kup kontroler Akai Fire i zarejestruj go na stronie producenta, a otrzymasz specjalnie przygotowane
zestawy sampli do kontrolera, wykonane przez firmę Cr2. Stanowią połączenie Ultimate EDM,
Ultimate Trap i Ultimate Underground i dają ponad 1 GB brzmień. Z promocji mogą skorzystać
zarówno nowi nabywcy Fire, jak również ci, którzy kontroler kupili wcześniej.
Akai Fire to kontroler przeznaczony do obsługi FL Studio, matryca 4x 16 (dynamiczne pady
z podświetlaniem RGB), wyświetlacz OLED, 4 banki dotykowych enkoderów, nawigacja okien Channel
Rack, Browser, Tool Bar i Playlist, sekcja transport, zasilanie przez USB.
Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

888 zł
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INTERFEJSY, KONWERTERY,
PREAMPY, STEROWNIKI

-20%

-20%

AudioBox USB 96 Studio

AudioBox iTwo Studio

PreSonus

PreSonus

Zestaw do nagrywania składający się z interfejsu AudioBox USB 96,
słuchawek studyjnych PreSonus HD7, mikrofonu pojemnościowego PreSonus
M7, kabla XLR i oprogramowania Studio One 4 PL Artist

Zestaw do nagrywania składający się z interfejsu AudioBox USB 96,
słuchawek studyjnych PreSonus HD7, mikrofonu pojemnościowego PreSonus
M7, kabla XLR i oprogramowania Studio One 4 PL Artist

Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje do 30.04.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

880 zł 699 zł

1050 zł 840 zł

Console 1
Softube
Kup sprzętowy sterownik Console 1, a otrzymasz
bezpłatnie software’owy channel strip British Class A. Wtyczka
jest emulacją brytyjskiego klasyka z przełomu lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych.
Sprzętowy sterownik mikser Console 1 przeznaczony do obsługi wtyczek
SSL4000E (w zestawie), British Class A, SSL XL 9000. Umożliwia wpięcie
w kanały ponad 60 wtyczek Softube i Universal Audio.
Promocja obowiązuje do 30.04.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

2190 zł

-20%
-20%

Studio 26
PreSonus
Interfejs audio USB 2.0 (2 we/4 wy), 24 bity/192 kHz, 2 wejścia combo (Mic/
Line/ Inst), preampy XMAX, dynamika 115 dB, 4 wyjścia liniowe TRS, wyjście
słuchawkowe, MIDI, wybór miksu (Cue Mix A/B), wskaźniki poziomu sygnału
LED, Studio One 4 PL Artist

PreSonus

Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

855 zł 685 zł

Studio 192 Mobile

-20%

Interfejs audio USB 3.0 (22 we/26 wy) 24 bity/192 kHz, system procesorów
FAT Channel, 4 wejścia analogowe (2 preampy XMAX, 2 wejścia liniowe TRS),
6 wyjść analogowych TRS, wyjście słuchawkowe, 2 ADAT, S/PDIF, tryb ZeroLatency, Studio One 4 PL Artist
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

2199 zł 1759 zł

Studio 68
PreSonus

-25%

Interfejs audio USB 2.0 (4 we/4 wy) 24 bity/192 kHz, 4 wejścia combo (Mic/
Line/Inst), preampy XMAX, dynamika 115 dB, 4 wyjścia liniowe TRS, wyjście
słuchawkowe, MIDI, S/PDIF, wybór miksu (Cue Mix A/B), wskaźniki poziomu
sygnału LED, Studio One 4 PL Artist
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Quantum 2

1280 zł 1020 zł

PreSonus

-30%

Studio 1810
PreSonus

Interfejs audio Thunderbolt 2 (22 we/24 wy)
24 bity/192 kHz, 4 wejścia combo (4 preampy
XMAX, 2 Mic/Instr + 2 Mic/Line), 4 wyjścia TRS
1/4″, wyjście słuchawkowe, 2 ADAT, S/PDIF, MIDI,
BNC, ultraniska latencja, dynamika 120 dB,
Studio One 4 PL Artist
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli
promocyjnej.

3399 zł 2499 zł

Interfejs audio USB 2.0 (18 we/8 wy) 24 bity/192 kHz, 4 wejścia combo (2 Mic/Line/Inst, 2 Mic/Line),
preampy XMAX, 6 wyjść liniowych TRS, 2 wyjścia słuchawkowe, ADAT, S/PDIF, wskaźniki poziomu
sygnału LED, Studio One 4 PL Artist, Studio Magic Plug-in Suite
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1710 zł 1199 zł

-20%

Studio 1824
PreSonus
Interfejs audio USB 2.0 (18 we/18 wy), 24 bity/192 kHz, 8 wejść combo (2 Mic/Line/Inst, 6 Mic/Line), preampy XMAX, 8 wyjść liniowych TRS, 2 wyjścia
słuchawkowe, ADAT, S/PDIF, wskaźniki poziomu sygnału LED, Studio One 4 PL Artist, Studio Magic Plug-in Suite
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

2130 zł 1699 zł
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BlueTube DP V2
PreSonus
Dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy
XMAX z technologią Dual Path (praca w układzie
lampowym lub tranzystorowym), regulatory
GAIN, DRIVE, przełączniki PAD, filtr 80 Hz, faza,
Phantom +48 V, podświetlane wskaźniki VU
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

1125 zł 999 zł

-12%

Apollo X
Universal Audio
Posiadasz interfejs Apollo x16 lub x8p? Kup drugi interfejs Apollo x16 lub x8p i wybierz pakiet do
10 DARMOWYCH wtyczek UAD o wartości do 3290 dolarów! Posiadasz interfejs Apollo X (Apollo x6,
x8, x8p, x16)? Kup interfejs Apollo Twin MkII QUAD lub DUO i wybierz pakiet do 3 DARMOWYCH
wtyczek UAD o wartości do 1047 dolarów! Produkt należy zarejestrować na stronie producenta.
Więcej informacji na stronie audiostacja.pl/promocja-do-10-wtyczek-uad-gratis
Promocja obowiązuje do 30.04.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Quantum 4848
PreSonus
Interfejs audio Thunderbolt 2 (48 we/48 wy) 24 bity/192 kHz, 32 wejścia i wyjścia liniowe (DB-25), 2x ADAT (Dual SMUX), BNC, ultraniska latencja, dynamika
120 dB, 2x Thunderbolt (kaskadowe łączenie), Studio One 4 PL Professional, wtyczka Pipeline XT
6499 zł

MIKSERY, STAGEBOXY

Miksery rackowe i stageboxy NSB
PreSonus
Kup mikser rackowy StudioLive III lub stageboxa, a otrzymasz wzmacniacz słuchawkowy HP2 o wartości 499 zł.
HP2 to stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy, wskaźnik poziomu baterii, 2 wejścia liniowe XLR, wyjście słuchawkowe z regulacją, gniazdo mocowania do
statywu mikrofonowego, w zestawie przewód 2 m (5-pin mini XLR – 2 gniazda XLR), zasilanie (bateria 9 V, zasilacz).
Promocja obowiązuje do 30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

MONITORY
Monitor T5V
ADAM Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola z wooferem 5”, tweeterem
U-ART z precyzyjnym falowodem HPS, wejściami XLR/TRS i RCA, procesorem
DSP i korektorem charakterystyki. Jest wyposażony we wzmacniacz klasy D
o mocy 50/20 W, ma pasmo przenoszenia 45 Hz – 25 kHz.
Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

745 zł 670,50 zł / szt.

-10%

dla studentów

Monitor T7V
ADAM Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola z wooferem 7”, tweeterem
U-ART z precyzyjnym falowodem HPS, wejściami XLR/TRS i RCA, procesorem
DSP i korektorem charakterystyki. Jest wyposażony we wzmacniacz klasy D
o mocy 50/20 W, ma pasmo przenoszenia 39 Hz – 25 kHz.
Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

875 zł 787,50 zł / szt.

-10%

dla studentów

Monitor A3X
ADAM Audio
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, woofer 4,5”, tweeter X-ART,
funkcja StereoLink (wspólna regulacja głośności), moc 25/40 W, pasmo
przenoszenia 60 Hz – 50 kHz
Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1135 zł 1021,50 zł / szt.

-10%

dla studentów

Monitor A5X
ADAM Audio
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, woofer 5,5”, tweeter X-ART,
funkcja StereoLink (wspólna regulacja głośności), moc 50/75 W, pasmo
przenoszenia 50 Hz – 50 kHz
Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1695 zł 1525,50 zł / szt.

-10%

dla studentów
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MONITORY

-10%

-10%

-10%

dla studentów

dla studentów

Monitor A7X

Monitor A8X

Eris E5

ADAM Audio

ADAM Audio

PreSonus

Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny,
woofer 7”, tweeter X-ART, wbudowany EQ
(wysokie i niskie częstotliwości), moc 100/150 W,
pasmo przenoszenia 42 Hz – 50 kHz

Monitor aktywny bliskiego i średniego pola,
dwudrożny, woofer 8,5”, tweeter X-ART,
wbudowany EQ (wysokie i niskie częstotliwości),
moc 100/150 W, pasmo przenoszenia 38 Hz – 50
kHz

Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola,
kevlarowy woofer 5,25’’, tweeter 1”, sekcja
korekcji Acoustic Tuning, przełącznik Acoustic
Space, pasmo przenoszenia 53 Hz – 22 kHz, SPL
102 dB, moc 45/35 W, wejścia XLR, TRS, RCA.

Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

650 zł 585 zł

Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

2395 zł 2155,50 zł / szt.

3050 zł 2745 zł / szt.

Monitor A5X
ADAM Audio
Kup parę monitorów A5X, a podstawki
AX ARTist Stand White dostaniesz GRATIS.
Wartość podstawek wynosi 240 zł.
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny,
woofer 5,5”, tweeter X-ART, funkcja StereoLink
(wspólna regulacja głośności), moc 50/75 W,
pasmo przenoszenia 50 Hz – 50 kHz
3390 zł / para

Monitor A3X
ADAM Audio
Kup parę monitorów A3X, a podstawki AX ARTist
Stand White dostaniesz GRATIS. Wartość podstawek wynosi 240 zł.
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, woofer 4,5”, tweeter X-ART,
funkcja StereoLink (wspólna regulacja głośności), moc 25/40 W, pasmo
przenoszenia 60 Hz – 50 kHz
2270 zł / para

LYD5,
LYD7, LYD8 i LYD48
Dynaudio
Kup parę monitorów LYD5, LYD7, LYD8 lub LYD48,
a dostaniesz podstawki IsoAcoustics GRATIS.
Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub
do wyczerpania puli promocyjnej.

Monitor A77X
ADAM Audio
Monitor aktywny bliskiego i średniego pola, trójdrożny, 2 woofery 7”,
tweeter X-ART, wbudowany EQ (wysokie i niskie częstotliwości), moc
100/150 W, pasmo przenoszenia 38 Hz – 50 kHz, lewy lub prawy
Obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

3795 zł 3415,50 zł / szt.

-10%

dla studentów

MIKROFONY

-15%

Tempo
MXL
Mikrofon pojemnościowy USB, charakterystyka
kardioidalna, kompatybilny z iPadem, wyjście
słuchawkowe, zasilany przez USB, w zestawie
statyw biurkowy i uchwyt sztywny, trzy wersje
kolorystyczne
Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

444 zł 377 zł
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MIKROFONY

d:fine 4066

d:fine 4166

d:fine 4266

DPA

DPA

DPA

d:fine 4066 to nagłowny (na dwoje uszu)
mikrofon dookolny z technologią CORE; dostępny
w kolorach: beżowym, brązowym lub czarnym

d:fine 4166 to nagłowny (na jedno lub dwoje uszu)
mikrofon dookolny z kapsułą slim, technologią
CORE i uchwytem elastycznym; dostępny
w kolorach: beżowym, brązowym lub czarnym

d:fine 4266 to nagłowny (na jedno lub dwoje
uszu) mikrofon dookolny z technologią CORE
i uchwytem elastycznym; dostępny w kolorach:
beżowym, brązowym lub czarnym

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019
lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019
lub do wyczerpania puli promocyjnej.

na jedno ucho MicroDot – 2620 zł
na dwoje uszu MicroDot – 2760 zł

na jedno ucho MicroDot – 2620 zł
na dwoje uszu MicroDot – 2760 zł

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019
lub do wyczerpania puli promocyjnej.

na dwoje uszu MicroDot – 2760 zł

Kup dowolny mikrofon
d:fine 4066, d:fine 4166,
d:fine 4266, d:fine 4088,
d:fine 4288, a otrzymasz

d:fine 4088

d:fine 4288

DPA

DPA

d:fine 4088 to nagłowny (na dwoje uszu)
mikrofon kardioidalny z technologią CORE;
dostępny w kolorach: beżowym, brązowym
lub czarnym

d:fine 4288 to nagłowny (na jedno lub dwoje
uszu) mikrofon kardioidalny z technologią CORE
i uchwytem elastycznym; dostępny w kolorach:
beżowym, brązowym lub czarnym

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019
lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019 lub
do wyczerpania puli promocyjnej.

na dwoje uszu MicroDot – 3010 zł

na jedno ucho MicroDot – 2760 zł
na dwoje uszu MicroDot – 3010 zł

bezpłatnie jeden dowolny

adapter DAD

o wartości
do 560 zł

OPROGRAMOWANIE

-20%

Studio Magic Plug-in Suite

EZdrummer 2

PreSonus

Toontrack

Aktualizacja pakietu na rok 2019. Nowe bezpłatne wtyczki dla
użytkowników sprzętu PreSonusa, m.in. UJAM Virtual Drummer PHAT
i iZotope Neutron Elements.
Nowi i dotychczasowi użytkownicy interfejsów i mikserów PreSonusa,
którzy zarejstrowali sprzęt na stronie producenta, znajdą w pakiecie nowe
brzmienia dostępne od tego roku. Nowe wtyczki (i cały pakiet) dostępne są
po zalogowaniu na swoim koncie na my.presonus.com.

Sampler perkusyjny EZdrummer 2 ma 5 zestawów bębnów nagranych
w British Grove Studios w Londynie. Program ma nowy silnik brzmieniowy,
wyszukiwanie (Tap 2 Find) oraz gigantyczne biblioteki brzmień. Pozwala
nagrywać bezpośrednio w programie, dopasowywać w locie partie bębnów,
dodawać instrumenty perkusyjne bądź układać pełne ścieżki do utworów!
Działa jako stand-alone oraz wtyczka VST 2, AU, AXXnative, RTAS w DAW-ie.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł 440 zł

EZmix 2

-20%

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

-20%

-20%

EZkeys

Toontrack

Toontrack

EZmix 2 to plugin do szybkiego miksu całej sesji: profesjonalne ustawienia
bębnów, wokali, gitar, basów oraz klawiszy. Stanowi wygodne narzędzie dla
muzyków i producentów. Zgodny z formatami AU, RTAS i VST.

Kup w promocyjnej cenie dowolny zestaw
instrumentów wirtualnych EZkeys. W kolekcji EZkeys
znajduje się obecnie 9 zestawów: Classic Electric, Grand
Piano, Pipe Organ, Vintage Upright, Electric Grand,
Mellotron, Retro Electrics, String Machine
i Upright Piano.

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł 440 zł

Promocja obowiązuje w dniach 1–30.04.2019
lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł 440 zł
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-20%
-20%

-20%

AIR10

AIR12

AIR15

PreSonus

PreSonus

PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem 10” i tweeterem
tubowym o średnicy 1” i mocy odpowiednio
300 W. Pasmo przenoszenia wynosi odpowiednio
55 Hz – 20 kHz, a SPL 121 dB. Złącza wejściowe to
2x XLR/TRS, 1x 1/8” TRS, złącze wyjściowe 1x XLR
Out, ekran LCD (EQ, presety), waga 13 kg

Aktywna kolumna z wooferem 12” i tweeterem
tubowym o średnicy 1” i mocy 900 W.
Pasmo przenoszenia wynosi odpowiednio
48 Hz – 20 kHz, a SPL 123 dB. Złącza wejściowe
to 2x XLR/TRS, 1x 1/8” TRS, złącze wyjściowe
1x XLR Out, ekran LCD (EQ, presety), waga 17 kg

Aktywna kolumna z wooferem 15” i tweeterem
tubowym o średnicy 1” i mocy 1200 W.
Pasmo przenoszenia wynosi odpowiednio
40 Hz – 20 kHz, a SPL 124 dB. Złącza wejściowe
to 2x XLR/TRS, 1x 1/8” TRS, złącze wyjściowe
1x XLR Out, ekran LCD (EQ, presety), waga 21 kg

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

1990 zł 1590 zł

2490 zł 1990 zł

2890 zł 2315 zł

-20%
-20%

AIR15s

AIR18s

PreSonus

PreSonus

Przeznaczony do serii kolumn AIR aktywny
subwoofer o mocy 1200 W. Ma pasmo
przenoszenia 35 – 160 Hz i wagę 32 kg

Przeznaczony do serii kolumn AIR aktywny subwoofer o mocy 1200 W. Ma
pasmo przenoszenia 30 – 160 Hz i wagę 38 kg

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

4150 zł 3320 zł

3750 zł 2999 zł

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

-20%
-20%
-20%

ULT10

ULT12

ULT15

PreSonus

PreSonus

PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem ferrytowym 10”,
tweeterem tubowym o średnicy 1,75” i o mocy
szczytowej 1300 W. Pasmo przenoszenia wynosi
odpowiednio 55 Hz – 20 kHz, a SPL 130/135/136 dB.
Złącza wejściowe to 2x XLR/TRS, 1x 1/8” TRS, złącze
wyjściowe 2x XLR, ekran LCD (EQ, presety), waga
20 kg

Aktywna kolumna z wooferem ferrytowym 12”,
tweeterem tubowym o średnicy 1,75” i o mocy
szczytowej 1300 W. Pasmo przenoszenia wynosi
odpowiednio 50 Hz – 20 kHz, a SPL 135 dB. Złącza
wejściowe to 2x XLR/TRS, 1x 1/8” TRS, złącze
wyjściowe 2x XLR, ekran LCD (EQ, presety), waga
23,6 kg

Aktywne kolumny z wooferami ferrytowymi
odpowiednio 15” i tweeterami tubowymi
o średnicy 1,75” i o mocy szczytowej 1300 W.
Pasmo przenoszenia wynosi odpowiednio 47 Hz –
20 kHz, a SPL 136 dB. Złącza wejściowe to 2x XLR/
TRS, 1x 1/8” TRS, złącze wyjściowe 2x XLR, ekran
LCD (EQ, presety), waga 26,8 kg

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

4150 zł 3320 zł

4590 zł 3670 zł

4990 zł 3990 zł

-20%
-20%

StudioLive 312 AI

ULT18s

PreSonus

PreSonus

Aktywna trójdrożna kolumna głośnikowa, Active Integration (Wi-Fi, LAN), 2x
woofer (LF 12’’ ferrytowy, MF 8’’ CoActual), tweeter 1,75’’, układ DSP, opcja
Dante, moc 2000 W (1000 W/ 500 W/ 500 W), pasmo przenoszenia 50 Hz –
23 kHz, SPL 131 dB, waga 28,1 kg

Przeznaczony do serii ULT aktywny subwoofer o mocy szczytowej 2000 W
i paśmie przenoszenia 42 – 150 Hz. Waży 43 kg.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

5390 zł 4315 zł

4990 zł 3990 zł
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ATOM Producer Lab
PreSonus
Zestaw do produkcji i wykonywania muzyki na żywo (kontroler z padami ATOM, interfejs audio
AudioBox USB 96, mikrofon pojemnościowy M7, uchwyt sztywny, kabel mikrofonowy 3 m,
oprogramowanie Studio One 4 Artist PL, pakiet wtyczek Studio Magic Kontroler ATOM do produkcji
i wykonywania muzyki na żywo, 16 pełnowymiarowych, dynamicznych padów RGB
czułych na siłę docisku, 20 przypisywalnych przycisków, 4 pokrętła. Zawiera brzmienia MVP Loops
stworzone specjalnie dla ATOM-a.
1130 zł

-45%

FaderPort Classic
PreSonus
Uniwersalny kontroler DAW na USB, jeden
zmotoryzowany tłumik czuły na dotyk, sekcja
transportu, automatyki, łatwe przełączanie
okien edycyjnych sekwencera, kompatybilny
ze wszystkimi liczącymi się programami DAW
(Cubase, Logic, ProTools, itd.)
Promocja obowiązuje w dniach 1.04–30.06.2019 lub do
wyczerpania puli promocyjnej.

730 zł 399 zł
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