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I
ndywidualizm brzmienia to chyba największa różnica 

dzieląca gitarzystę od każdego innego instrumentalisty. Gi-

tarzysta, by zmienić brzmienie nie jest skazany na wymianę 

instrumentu. Może skorzystać z innych strun, efektów, wzmac-

niaczy, a nawet kolumn. Gdy kupi zestaw małego chirurga, 

może także wymienić pickupy. A co ma zrobić taki puzonista?! 

Dlatego, z całym szacunkiem dla puzonistów, tym razem 

zajmujemy się uprzywilejowaną kastą muzyków zwanych 

gitarzystami i efektami, które w prosty sposób odmienią lub 

wzbogacą ich brzmienie (str. 8). Oczywiście gitarzyści mogą 

osiągnąć ten efekt nie tylko za pomocą efektów. Wystarczy 

nowy Looperboard od HeadRusha… z wbudowanymi efektami 

(str. 52) czy struny Rotosounda wykonane z nowego stopu  

z wbudowanym efektem świeżości (str. 56). 

Mamy też dwóch szacownych gości, którzy jak najbardziej 

korzystają z efektów. Obaj mówią o tym, że warto wierzyć  

w spełnienie marzeń. Pierwszy, Dariusz Budkiewicz, stał pod 

sceną na koncercie Armii, a obecnie w niej gra. Opowiada  

o tym, jak radzić sobie z trudnymi projektami, przy których  

Drogi czytelniku

Lech Mazurczyk

Kreska z kluczem

realizacji nie zawsze pierwszy pomysł jest dobry (str. 46).  

Drugi, Olek Świerkot, na pomysł zostania muzykiem wpadł pod 

sceną na koncercie Myslowitz, a później zastępował w jednym 

z projektów gitarzystę tego zespołu. Co prawda zaczynał jako 

gitarzysta, ale z potrzeby chwili stał się też producentem. Powie-

dział nam, co jest ważne, by powstała dobra piosenka (str. 14).

Oprócz tego mamy sporo nowości. Miłośnikom prac studyj-

no-live’owych proponujemy miksery PreSonusa serii III S  

(str. 18), dla równowagi budżetowy mikrofon sE7 (str. 25)  

i najnowsze monitory od Dynaudio (str. 28). Mamy także jeden 

staroć o statusie evergreenu – MIDI. Przypominamy jego 

historię i możliwości (str. 32). Klawiszowcom proponujemy 

kompaktowy syntezator Modal SKULPT (str. 36) i wykwintne 

piano Nord Grand (str. 38).

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!

Redakcja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl,  
na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio ze sklepu App Store 
i Google Play. Kolejny numer z początkiem października 2019.
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Moc ulepszeń

PreSonus Studio One 4.5

CO SŁYCHAĆ

Do rodziny małomembranowych mikrofonów australijskiego 

producenta dołącza TF-5. Kapsułę wykonano w technice  

o tolerancji do 1 mikrona, co ma zapewnić spójność i harmonij-

ność reakcji. Zadbano także o ciepło tonu. Przyczy-

nił się do tego Tony Faulkner, producent 

nagrodzony Grammy za muzykę 

klasyczną, który współpracował przy 

projektowaniu. TF-5 może być używany 

jako mikrofon punktowy, ale bywa też pa-

rowany. Jest objęty 10-letnią gwarancją.
Ołówek 
z ciepłem

RØDE TF-5

lipiec–wrzesień 20196

Użytkownicy Studio One 4 doczekali się aktualizacji do wersji 

4.5, a wraz z nią mnóstwa usprawnień. Najbardziej dostrze-

galnym jest optymalizacja wieloprocesorowa przy obsłudze 

instrumentów wirtualnych. Dzięki zastosowanym algorytmom 

obciążenie procesora zredukowano o 70 procent dla wtyczek 

natywnych i o 50 procent dla instrumentów innych firm. 

Zmieniono też grupy. Mogą być teraz nazywane, kolorowa-

ne i przypisywane do skrótów klawiszowych w celu włączania/

wyłączania. Mają także atrybuty Volume, Pan i Mute/Solo, które 

można łatwo edytować i aktywować jednym kliknięciem.

Nowa sekcja kanałów wejściowych miksera dodaje pro-

gramową regulację wzmocnienia sygnału wejściowego i opcję 

zamiany polaryzacji dla każdego wejścia, nawet jeśli sprzęt nie 

zapewnia takich możliwości. Z kolei wielokanałowy routing we/

wy konsolety do pojedynczych źródeł/punktów docelowych 

został uproszczony do jednego kliknięcia. Do konsolety dodano 

globalne mierniki prefader, a także opcję pomiaru RMS/Peak 

wszystkich kanałów.

Najnowsza wersja SO4 pozwala eksportować filmy (!)  

w różnych formatach z osadzonym mixdownem. Dodano w niej 

obsługę plików MP3, AAC i ALAC o zmiennej przepływności.  

To pozwala eksportować również w mono. Oprócz eksportowa-

nia nowych typów plików można też importować i eksportować 

ustawienia we/wy, co przydaje się mobilnym współpracownikom  

i użytkownikom z wieloma interfejsami.

Nowa odsłona Plug-in Managera łączy wszystkie narzędzia 

do zarządzania dużymi systemami w jednym miejscu. Ukrywanie 

zduplikowanych wtyczek lub usuwanie pojedynczych wtyczek  

z czarnej listy wymaga teraz tylko kilku kliknięć.

Menu Note Actions zostało całkowicie przeprojektowane. 

Zawiera nowe opcje kreatywnej edycji dźwięków dla ścieżek 

instrumentalnych, w tym Randomize, Apply Scale, Mirror i wiele 

innych. Wszystko to można przypisać do skrótów klawiaturo-

wych i włączyć do makr. Chord Selector doczekał się pożądanej 

funkcji odsłuchu akordów (Chord Audition) przydatnej użytkow-

nikom, którzy komponują ze słuchu.

Poszczególne zdarzenia audio, partie audio i partie instru-

mentów w oknie Arrangement mogą być teraz blokowane, aby 

zapobiec niezamierzonemu ich przesuwaniu lub edycji.

To tylko część zmian, jakie przynosi uaktualnienie. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie producenta. 

Wersja 4.5 jest oferowana bezpłatnie wszystkim posiadaczom 

licencji na Studio One 4, którzy zarejestrowali produkt na stronie 

PreSonusa. Uaktualnienie jest dostępne w wersji polskiej. 
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Dolny 
rejestr 
serii T

ADAM Audio T10S

Wielobrzmieniowy 
bęben

UNO Drum

Co prawda najnowszy subwoofer aktywny rozszerzy  

charakterystykę brzmieniową każdych monitorów bliskiego 

pola, ale pełnię swoich możliwości pokazuje, gdy współpracuje  

z monitorami ADAM T5V lub T7V. Wyposażono go w 10-calowy 

głośnik niskotonowy i wzmacniacz klasy D o mocy 130 W.  

Pasmo przenoszenia T10S mieści się w zakresie od 28 Hz do  

120 Hz. Subwoofer potrafi zagrać zaskakująco głośno – do  

104 dB SPL. Wewnętrzna regulowana dwukanałowa zwrotnica  

o częstotliwościach 80 i 120 Hz umożliwia kalibrację sygnału  

basowego i zapewnia optymalną wydajność całego systemu.  

Zestaw tylnych manipulatorów pozwala na różne ustawienia, 

które kompensują charakterystykę pomieszczenia oraz zapew-

niają większą kontrolę nad podłączonymi satelitami. Przy tym 

sam subwoofer jest urządzeniem kompaktowym (390 x 318 x 

413 mm). Waży 12,2 kg. 

Do Uno Syntha właśnie dołączyła analogowa 

perkusja o sześciu brzmieniach. Oferuje dwie 

różne stopy, ale także werble, hi-haty i tomy – główne 

elementy zestawu perkusyjnego. Do tego ma 54  

sample perkusjonaliów. Pozwala korzystać równo-

cześnie z 12 dźwięków analogowych i cyfrowych za 

sprawą 11-głosowej polifonii. Ma także zaprogramo-

wane 100 zestawów perkusyjnych, które w każdej 

chwili mogą być załadowane i edytowane. UNO 

oferuje także 3 efekty: analogowy przester, kompresor 

i stutter. Producenci, twórcy beatów i DJ-e powinni 

znaleźć w UNO Drum partnera w poszukiwaniu swoje-

go groove’u. 

CO SŁYCHAĆ
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RWĄCY TEMAT

Indywidualizm  
w kostkach

Efektów gitarowych używamy, 
aby się wyróżnić. Nadają naszemu 
brzmieniu charakteru, pomagają  
odnaleźć swój unikatowy głos.  
Świadomość swojego brzmienia  
jest równie ważna, jak umiejętności.
Dlatego warto wiedzieć, jakie 
istnieją efekty, co robią i jak mogą 
nam się przydać

N
iektóre efekty są charakterystyczne dla konkretnych 

piosenek, zespołów lub nawet całych gatunków mu-

zycznych. Nie wyobrażamy sobie metalu bez solidne-

go przesteru, postrocka bez dużych ilości reverbu lub 

reggae bez wah-wah i delaya. Gdyby wszyscy grali tylko na gita-

rach podłączonych do wzmacniaczy, każdy brzmiałby podobnie,  

a muzyka szybko stałaby się nudna. Dlatego nowe efekty gitaro-

we wciąż wzbudzają mnóstwo emocji wśród gitarzystów, ponie-

waż to one dodają do naszego brzmienia czegoś ekscytującego. 

Liczymy na to, że za pomocą kilku efektów wykręcimy oryginalny 

sound, którego nie ma nikt inny.

Wśród najpopularniejszych efektów znajdują się te, które 

przesterowują sygnał. Istnieją trzy główne rodzaje przesterów: over-

drive, fuzz i distortion. Zastanawiacie się pewnie, czym się różnią. 

Wszystkie wywołują podobny efekt, czyli niszczą dźwięk (w fajny 

sposób), ale każdy ma swoje specyficzne brzmienie. Overdrive jest 

bliżej ciepłego lampowego brzmienia. Uzyskujemy dzięki niemu dość 

delikatny sound przydatny w bluesie, rock’n’rollu czy popie.

Distortion ma dużo szersze zastosowanie niż overdrive,  

ponieważ może osiągnąć barwy zarówno mocno przesterowane, 

jak i delikatniejsze. Charakteryzuje się twardszym brzmieniem  

i jest trochę bardziej agresywny. Znajdzie zastosowanie w niemal 

każdym gatunku muzycznym.

Efekty gitarowe
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Fuzz to efekt, który najbardziej degraduje dźwięk. Jego 

brzmienie jest mocno spłaszczone i charczące. Na pierwszy rzut 

ucha brzmi, jakby coś było porządnie zepsute. Ale to jest właśnie 

to! Na początku używali go między innymi Jimi Hendrix, Keith Ri-

chards, współcześnie szczególnie upodobali go sobie stonerowcy 

z Queens Of The Stone Age na czele. Fuzz pozwala uzyskać długi 

sustain i głośne, śpiewne przesterowane brzmienie. Sprawdzi się 

głównie w muzyce rockowej, alternatywnej i przede wszystkim 

stonerowej. 

Analog czy cyfra

Aktualnie dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju efek-

ty zmieniające wysokość dźwięku, tzw. harmonizery. Pozwalają 

one już nie tylko na dogrywanie dźwięku w oktawie, ale również 

na cyfrowe przestrajanie gitary lub sterowanie wysokością śpie-

wu za pomocą gitary lub pianina, co tworzy nam kontrolowany 

efekt typu Auto Tune. Artystami, którzy korzystają z tego typu 

efektów, są np. Bon Iver czy James Blake.

Efekty cyfrowe mocno przyczyniły się do wygody korzystania 

z efektów, obniżenia ceny i zwiększenia mobilności. Aby mieć tak 

pokaźną kolekcję efektów, wzmacniaczy i kolumn, jaka jest emu-

lowana przez np. HeadRush Pedalboard, trzeba wydać kilkaset 

tysięcy złotych. Za sprawą multiefektu możemy mieć wszystko 

zamknięte w jednym całkiem lekkim pudełku. Pomimo tego, 

że jakość cyfrowych emulacji jest na coraz wyższym poziomie, 

niektóre efekty wciąż nie dorównują swoim analogowym odpo-

wiednikom. Dla mnie używanie analogowych efektów stanowi, 

wbrew pozorom, kwestię wygody. Liczba możliwości, które 

daje multiefekt, jest dla mnie przytłaczająca. Używam niewielu 

efektów. Wystarczy mi dobry reverb, delay, ewentualnie jakiś 

przester. Lubię mieć wszystko pod ręką i mieć fizyczny kontakt ze 

sprzętem. Analog wciąż ma w sobie tę magię, której nie ma cyfra, 

coś co jest unikatowe, gdyż każdy sprzęt brzmi inaczej.

Istnieje kilka klasycznych efektów, które każdy producent 

musi posiadać w swojej ofercie. Są to: reverb, delay, kompresor, 

overdrive/distortion, chorus. Podstawowa zasada działania tych 

efektów jest taka sama, jednak każdy producent, chcąc odróżnić 

się od innych marek, będzie prezentował swoją wersję, która ma 

zabrzmieć zupełnie inaczej niż konkurencja.

Wybierając efekt, najlepiej jest zacząć od internetowych 

testów wideo. W tych czasach są one już całkiem miarodajne. 

Potem, gdy mamy już coś na oku, możemy wybrać się do najbliż-

szego sklepu muzycznego i przetestować kilka efektów, które nas 

zainteresowały. Warto wziąć ze sobą swoją gitarę i podłączyć się 

do pieca najbardziej zbliżonego do własnego.

Tworzenie łańcucha

Jeżeli chodzi o tworzenie brzmienia za pomocą efektów, to oczy-

wiście wszystkie chwyty są dozwolone. Zachęcam do ekspery-

mentów. Jest jednak kilka podstawowych zasad, których warto 

przestrzegać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Chodzi o kolejność 

wpinania efektów w pedalboardzie. Nasz łańcuch efektów powin-

niśmy zacząć od filtrów. Najbardziej popularnym efektem tego 

typu jest wah-wah. W następnej kolejności wpinamy kompresor, 

potem przestery, a następnie efekty modulacyjne, czyli chorus, 

flanger itp. Na końcu umieszczamy reverb i delay. Trzymając się 

tych prostych zasad, mamy pewność, że nasze efekty działają  

w odpowiedni sposób, a my możemy zająć się zabawą brzmieniem.

Pracę efektów wspomagać mogą pedały ekspresji. Z ich 

pomocą sterujemy konkretnymi parametrami, na przykład  

długością delaya, ilością gainu w przesterach, głębią reverbu.  

 W bardzo ciekawym efekcie typu talk box używamy specjalnej 

rurki, do której śpiewamy, by sterować brzmieniem. Efekty mają 

też często wyjście na podłączenie dodatkowych przełączników, 

co rozszerza możliwości sterowania nożnego.

A oto parę przykładowych efektów dla każdego rodzaju gita-

ry (ich parametry techniczne znajdują się w tabelach). 

GITARA BASOWA
Wszystkie efekty Aguilara łączy jedna rzecz. Są stworzone 

specjalnie do gitar basowych i nigdy nie gubią niskich częstotli-

wości, dzięki czemu zachowują naturalne brzmienie basu. True 

bypass sprawia, że nie trzeba się martwić o to, że efekt odetnie 

sygnał gitary w trakcie występu, kiedy bateria się rozładuje. 

Sygnał zawsze przechodzi przez efekt i nie jest przez niego znie-

kształcany. Wszystkie efekty są robione w USA przez najlep-

szych specjalistów i miłośników brzmienia gitary basowej. >>
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RWĄCY TEMAT

Regulacja

Wejście

Wyjście

Odstęp sygnału od szumu

Obudowa

Zasilanie

Wymiary (mm)

Waga (g)

Uwagi

Cena

GITARA AKUSTYCZNA

L.R. Baggs  L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs
Align  Align Align Align Align Align
ACTIVE DI  CHORUS  DELAY EQUALIZER REVERB  SESSION

Thru/Out, Lift/Gnd,  Volume, Tone,  Delay, Tone,  Volume, Notch, filtr Volume, Tone,  Volume, Gain, 

Pad (0, -10, -20), Phase Chorus, Size Repeats, Time górnoprzepustowy  Reverb, Decay Saturate, Comp EQ

   (40, 80, 120 Hz), Phase, 

   Gain, zakresy (85, 350, 700, 

   1,6 kHz, 4,8 kHz, 10 kHz)  

1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (5,1 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (5,1 MΩ)

liniowe (470 Ω), DI (620 Ω) liniowe (220 Ω) liniowe (220 Ω) liniowe (470 Ω) liniowe (220 Ω) 1/4” liniowe (220 Ω)

 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone)

metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa

bateria 9 V (180 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (110 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (200 godzin), 

zasilacz 9 V, Phantom +48 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V

127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51

386 386 386 386 386 386

  maksymalne opóźnienie: 1 s   saturator + kompresor

880 zł 955 zł 955 zł 955 zł 955 zł 955 zł

Aguilar  Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar TLC
Agro Chorusaurus Filter Twin Fuzzistor Grape Octamizer Compressor
    Phaser 
overdrive chorus  fuzz phaser octaver kompresor

Level, Saturation,  Blend, Rate, Blend, Threshold,  Blend, Level, Tone, Fuzz Rate, Color Octave Level,  Level (-nieskońconości

Presence  Internsity, Width Velocity, Velocity   Clean Level,  do -3 dBu). 

(+ 6 dB/-20 dB >4 kHz),   Down   Octave Filter,  Attack (10–100 ms), 

Contour (cały zakres      Clean Tone Threshold

średniego pasma       (-30 – -10 dBu),

z koncetracją       Slope (od 2:1 do

wokół 900 Hz)      nieskończoności)

1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ)

1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ; mono, stereo) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ)

91 dBu A-ważone*  94 dBu A-ważone*   > 100 dBu (A-ważone) 95 dBu A-ważone

stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty

bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona), bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona), 

zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja)

zawiera bypass, dzięki  zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki

czemu efekt nie psuje  czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje

występu po  występu po wyczerpaniu występu po  występu po wyczerpaniu występu po występu po wyczerpaniu występu po

wyczerpaniu baterii baterii; do skorzystania  wyczerpaniu baterii baterii wyczerpaniu baterii baterii; 3-biegunowy filtr wyczerpaniu baterii; 

 z opcji stereo wymaga     dolnoprzepustowy niski poziom zakłóceń

 przejściówki Y z jedną     w zakresie 80-800 Hz (<0,2%)

 wtyczką TRS 1/4” 

 i dwoma jackami 1/4” TS     

950 zł 950 zł 1150 zł 950 zł 950 zł 850 zł 950 zł

Rodzaj

Regulacja

Wejście

Wyjście

Odstęp sygnału od szumu

Obudowa

Zasilanie

Uwagi

Cena

GITARA BASOWA
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Regulacja

Wejście

Wyjście

Odstęp sygnału od szumu

Obudowa

Zasilanie

Wymiary (mm)

Waga (g)

Uwagi

Cena

GITARA AKUSTYCZNA

L.R. Baggs  L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs L.R. Baggs
Align  Align Align Align Align Align
ACTIVE DI  CHORUS  DELAY EQUALIZER REVERB  SESSION

Thru/Out, Lift/Gnd,  Volume, Tone,  Delay, Tone,  Volume, Notch, filtr Volume, Tone,  Volume, Gain, 

Pad (0, -10, -20), Phase Chorus, Size Repeats, Time górnoprzepustowy  Reverb, Decay Saturate, Comp EQ

   (40, 80, 120 Hz), Phase, 

   Gain, zakresy (85, 350, 700, 

   1,6 kHz, 4,8 kHz, 10 kHz)  

1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (5,1 MΩ) 1/4” (2,2 MΩ) 1/4” (5,1 MΩ)

liniowe (470 Ω), DI (620 Ω) liniowe (220 Ω) liniowe (220 Ω) liniowe (470 Ω) liniowe (220 Ω) 1/4” liniowe (220 Ω)

 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone) 90 dB (nieważone)

metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa metalowa

bateria 9 V (180 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (110 godzin),  bateria 9 V (11 godzin),  bateria 9 V (200 godzin), 

zasilacz 9 V, Phantom +48 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V zasilacz 9 V

127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51 127 x 83 x 51

386 386 386 386 386 386

  maksymalne opóźnienie: 1 s   saturator + kompresor

880 zł 955 zł 955 zł 955 zł 955 zł 955 zł

Aguilar  Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar Aguilar TLC
Agro Chorusaurus Filter Twin Fuzzistor Grape Octamizer Compressor
    Phaser 
overdrive chorus  fuzz phaser octaver kompresor

Level, Saturation,  Blend, Rate, Blend, Threshold,  Blend, Level, Tone, Fuzz Rate, Color Octave Level,  Level (-nieskońconości

Presence  Internsity, Width Velocity, Velocity   Clean Level,  do -3 dBu). 

(+ 6 dB/-20 dB >4 kHz),   Down   Octave Filter,  Attack (10–100 ms), 

Contour (cały zakres      Clean Tone Threshold

średniego pasma       (-30 – -10 dBu),

z koncetracją       Slope (od 2:1 do

wokół 900 Hz)      nieskończoności)

1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ) 1/4” (1 MΩ)

1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ; mono, stereo) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ) 1/4” (1 kΩ)

91 dBu A-ważone*  94 dBu A-ważone*   > 100 dBu (A-ważone) 95 dBu A-ważone

stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty stalowa heavy duty

bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona), bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona),  bateria 9 V (załączona), 

zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja) zasilacz 9 V (opcja)

zawiera bypass, dzięki  zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki zawiera bypass, dzięki

czemu efekt nie psuje  czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje czemu efekt nie psuje

występu po  występu po wyczerpaniu występu po  występu po wyczerpaniu występu po występu po wyczerpaniu występu po

wyczerpaniu baterii baterii; do skorzystania  wyczerpaniu baterii baterii wyczerpaniu baterii baterii; 3-biegunowy filtr wyczerpaniu baterii; 

 z opcji stereo wymaga     dolnoprzepustowy niski poziom zakłóceń

 przejściówki Y z jedną     w zakresie 80-800 Hz (<0,2%)

 wtyczką TRS 1/4” 

 i dwoma jackami 1/4” TS     

950 zł 950 zł 1150 zł 950 zł 950 zł 850 zł 950 zł

Rodzaj

Regulacja

Wejście

Wyjście

Odstęp sygnału od szumu

Obudowa

Zasilanie

Uwagi

Cena

GITARA BASOWA
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 AGUILAR Agro

Aguilar Agro to przester, który bazuje na tym wbudowanym we 

wzmacniacz AG700. 

Ten efekt daje wszystko, czego potrzebuje basista: od delikat-

nego przesteru w lampowym stylu po całkowicie odjechane i dzi-

kie brzmienie z dużą ilością saturacji. Wiele basowych przesterów 

brzmi bardzo dobrze i osiąga bardzo agresywne brzmienie, robi 

to jednak kosztem niskich częstotliwości. Aguilar Agro nie obcina 

basu nawet przy bardzo mocnym przesterowaniu. Częstym pro-

blemem basowych przesterów jest też niewyraźne rozjeżdżające 

się brzmienie przy dużym gainie. Dzięki gałce Presence w efekcie 

Aguilar Agro unikamy tego problemu, utrzymując atak na odpo-

wiednim poziomie. Dzięki temu każda nutka jest wyraźna.

Dzięki czterem gałkom jesteśmy w stanie ustawić każdy 

aspekt brzmienia. Saturation kontroluje ilość przesteru, który 

oddziałuje na sygnał instrumentu. Kiedy dodajemy saturacji, 

atak słabnie. Aby go zwiększyć, powinniśmy użyć gałki Presence. 

Możemy to zrobić nawet przy bardzo wysokiej saturacji. Dzięki 

gałce Contour panujemy nad średnimi tonami, które w zależno-

ści od potrzeb mogą być lekko cofnięte lub agresywne i mocno 

wybijające się do przodu. Level pozwala dostosować wyjściowy 

poziom sygnału w taki sposób, abyśmy mieli wystarczająco dużo 

przesteru nawet przy małej głośności. 

 AGUILAR Fuzzistor 

Fuzzistor bass to potężny fuzz, który nada gitarze basowej nie-

zwykle drapieżne brzmienie. Przywołuje klimat lat siedemdzie-

siątych dzięki tranzystorom użytym do jego budowy. Pedał ma 

cztery potencjometry. Blend kontroluje balans pomiędzy orygi-

nalnym a przesterowanym sygnałem. Tone pozwala eksplorować 

bogate brzmienie fuzza i zmieniać jego teksturę. Fuzz kontroluje 

ilość fuzza, natomiast Level odpowiada za głośność. 

 AGUILAR Chorusaurus

W stu procentach analogowy chorus, który korzysta z technologii 

Bucket Brigade, aby zapewnić głęboką barwę. Ten chorus jest 

bardzo melodyjny i zapewnia mnóstwo kreatywnej zabawy. Nie 

dajmy się zwieść małym rozmiarom tego urządzenia. Choru-

saurus to pedał o bardzo grubym brzmieniu. Ma potencjometry 

Blend, Width, Rate oraz Intensity. Blend miksuje czysty sygnał 

z przetworzonym. Rate odpowiada za prędkość chorusa. Gałka 

Width nadaje masywności brzmieniu, jeżeli przekręcimy ją w pra-

wo. Jeżeli przekręcimy ją w lewo, chorus stanie się subtelniejszy. 

Intensity określa intensywność działania chorusa. Kiedy prze-

suniemy ją na maksa w prawo, usłyszymy bardzo wyraźny puls. 

Intensity wysuwa na front parametr Rate, co sprawia, że efekt 

może nadawać tempo naszym basowym partiom. Chorusaurus 

jest pedałem, który działa w stereo. Wystarczy, że podłączymy do 

niego kabel stereo jack z dwoma końcówkami mono, i po podłą-

czeniu do dwóch wzmacniaczy lub  interfejsu  audio osiągniemy 

pełną barwę chorusa w stereo.

 AGUILAR Filter Twin

Filter Twin to efekt świetny do grania funkowych riffów. Ten 

filtr przywołuje ducha lat siedemdziesiątych, dla których takie 

brzmienie jest niezwykle charakterystyczne. Efekt składa się  

z dwóch filtrów działających naprzemiennie. Jeden działa  

w górnym pasmie, a drugi w dolnym. Dzięki temu powstaje bardzo 

organiczne brzmienie przypominające ludzki głos, które nie jest 

tak często spotykane w efektach tego typu. Efekt kontrolujemy 

za pomocą czterech potencjometrów: Blend odpowiada za miks 

sygnału z obu filtrów, Threshold określa czułość, Velocity Down  

i Velocity Up ustawia prędkość danego filtra. Każdy basista, który 

szuka czegoś odjechanego, aby wzbogacić brzmienie swojego 

basu, powinien zainwestować w Aguilar Filter Twin.

 AGUILAR Grape Phaser

Grape Phaser to efekt, który jest bajecznie prosty w obsłudze. 

Ma dwie gałki: Rate oraz Color. Rate określa prędkość modulacji, 

a Color określa ilość przetworzonego sygnału, który powraca do 

phasera. Jak sama nazwa potencjometru sugeruje, przy odkrę-

ceniu tej gałki nasze brzmienie nabiera koloru, staje się bardziej 

wyraziste i jaśniejsze. Efekt sprawdzi się świetnie w funkowej 

muzyce.

 AGUILAR Octamizer

Octamizer to w stu procentach analogowy pedał, który obniża 

dźwięk o oktawę, tworząc przy tym głębokie basowe brzmienie. 

Efekt ma cztery potencjometry: Octave Level, Octave Filter, 

Clean Level i Clean Tone. Octave Level i Clean Level odpowiadają 

za poziomy sygnału przetworzonego i czystego. Octave Filter to 

filtr dolnoprzepustowy, który posłuży nam do kształtowania bar-

wy przetworzonego sygnału. Clean Tone to Tilt EQ. Gdy podbija 

górę, obcina dół, i odwrotnie w zależności od tego, w którą stronę 

przesuniemy potencjometr.

Siła Octamizera leży w jego prostocie. W pełni analogowa 

konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższej jakości brzmienie, które 

jest przejrzyste, klarowne, a jednocześnie potężne i głębokie.

 AGUILAR TLC Compressor

TLC Compressor został stworzony na podstawie kilku najlep-

szych studyjnych kompresorów. Jest minimalistyczny i bardzo 

funkcjonalny. Dzięki czterem potencjometrom kontrolujemy 

następujące parametry: Level, odpowiadający za poziom gło-

śności, Attack – prędkość uruchomienia kompresora, Thre-

shold – poziom głośności, po którego osiągnięciu uruchamia się 

kompresor, oraz Slope, określający poziom kompresji.

Kompresor pomaga wygładzić brzmienie. Sprawia, że moc-

niejsze uderzenie w bas nie wybija się, natomiast kiedy uderzymy 

słabiej, głośność zostanie wyrównana. Dzięki temu brzmimy 

bardziej profesjonalnie. Nieważne, czy gramy techniką slap, czy 

używamy efektów przesterowujących. W każdym wypadku kom-

presor Aguilar TLC zapewnia stabilne brzmienie, które świetnie 

klei się w miksie.

 

GITARA AKUSTYCZNA
Seria efektów gitarowych Align jest skierowana do gitarzystów 

akustycznych. Dba o naturalne brzmienie instrumentu i nie 

zniekształca go. Efekty Reverb, Chorus, Delay działają w trybie 

side chain. To oznacza, że czyste brzmienie przechodzi przez efekt 

>>

>>
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Rodzaj

Tryby

Regulacja

Zasilanie

Obudowa

Wymiary (mm)

Waga (g)

Uwagi

Cena

GITARA ELEKTRYCZNA

Laney  Laney Laney Laney
BCC-Monolith  BCC-Secret  BCC-Steelpark TI-Boost
 Path  

distortion reverb boost boost

	 Spring,	Plate,	Secret	Path	 dopalenie	wyższych	

	 	 średnich/dopalenie	

	 	 nautralne/dopalenie	

	 	 niższych	średnich	

Drive, Volume, Treble,  Pre-Delay,  Drive, Volume, Treble,  Drive, Volume, Lo, 

Bass,	przełącznik		 Tone,	Size	 Bass,	przełącznik	 Hi,	przełącznik

trójpozycyjny	 	 trójpozycyjny	 trójpozycyjny

bateria	9	V	 bateria	9	V	 bateria	9	V	 bateria	9	V	(załączona),	

	 	 	 zasilacz	9	V	(opcja)

metalowa metalowa metalowa metalowa

59 x 74 x 121 59 x 74 x 121 59 x 74 x 121 56 x 66 x 112

380 380 380 550

stałe	obciążenie	dla		 opcja	podłączenia	 stałe	obciążenie	dla	 efekt	sygnowany	przez

pasywnych	pedałów		 zewnętrznego	 pasywnych	pedałów	 Tommy’ego	Iommiego,	

głośności	 pedału	ekspresji,	stałe		 głośności,	analogowa	 zasilanie	bateryjne

	 obciążenie	dla	pasywnych		 ścieżka	sygnału	-	brak	 (zasilacz	opcjonalny)

	 pedałów	głośności	 opóźnień	

599 zł 699 zł 599 zł 570 zł

nienaruszone	i	jest	miksowane	z	przetworzonym	sygnałem.	Cała	

seria	nie	tylko	świetnie	brzmi,	ale	także	wygląda	oszałamiająco.	

Wszystkie	efekty	zostały	zamknięte	w	metalowej	obudowie	 

z	plastikową	nakładką	stylizowaną	na	drewno	o	różnych	 

odcieniach.

 L.R. BAGGS Align Active DI 

L.R.	Baggs	Align	Active	Acoustic	DI	to	prosty	DI	Box,	który	

pozwoli	poczuć	się	pewnie	na	scenie.	Został	on	specjalnie	skon-

struowany	w	taki	sposób,	aby	zapewnić	najlepsze	brzmienie	

gitarze	akustycznej	.	Ten	efekt,	w	porównaniu	do	jego	starszych	

kolegów	Para	DI,	Venue	DI	i	Session	DI,	jest	najbardziej	minima-

listyczny.	Został	skonstruowany	tak,	aby	podłączyć	gitarę	i	od	

razu	zacząć	grać.	

Align	Active	DI	ma	jedno	wejście	jack	i	dwa	wyjścia:	 

XLR	oraz	jack.	Mogą	one	działać	jednocześnie,	czyli	możemy	

przykładowo	podłączyć	instrument	bezpośrednio	do	konsoli	

kablem	XLR,	a	kablem	jack	do	wzmacniacza	i	w	ten	sposób	zmik-

sować	brzmienie	z	dwóch	źródeł.

DI	Box	ma	trzy	przełączniki	i	dwa	przyciski.	Thru/Out	–	

Thru	odcina	wszystkie	ustawienia	i	przepuszcza	nieprzetwo-

rzony	sygnał	do	wyjścia	jack,	przy	ustawieniu	Out	sygnał	bę-

dzie	przetworzony	przez	efekt.	Ten	przełącznik	nie	oddziałuje	

na	wyjście	XLR.	Ground	Lift	redukuje	szumy	i	zniekształcenia	

stworzone	przez	zasilanie.	Pad	oddziałuje	na	wyjście	XLR	 

i	służy	do	wyciszenia	o	10	dB	lub	20	dB	w	zależności	od	 

potrzeb.	Przycisk	Phase	służy	do	odwrócenia	fazy.	W	zależ-

ności	od	miejsca,	w	którym	gramy,	jedna	faza	będzie	brzmiała	

lepiej	od	drugiej.	Spróbuj	obu	ustawień	i	wybierz	najlepsze	 

z	nich.	Przycisk	Mute	odcina	sygnał.

 L.R. BAGGS Align Delay 

Align	Delay	nienachalnie	dodaje	przestrzeni	do	brzmienia	

gitary	akustycznej.	Efekt	działa	w	trybie	side	chain	co	oznacza,	

że	brzmienie	instrumentu	nie	jest	zniekształcane	przez	efekt.	

Czysty	sygnał	przechodzi	przez	pedał	nienaruszony,	a	delay	

jest	dodawany	i	miksowany	z	czystym	brzmieniem.	Align	Delay	

łączy	wszystkie	zalety	analogowego	i	cyfrowego	sprzętu,	aby	

stworzyć	nową	jakość.	

Efekt	wyposażono	w	cztery	potencjometry:	Delay,	Tone,	

Repeats	i	Time.	Delay	odpowiada	za	miks	czystego	sygnału	 

z	delayem.	Tone	to	gałka,	która	oddziałuje	na	brzmienie	delaya.	

Im	bardziej	w	prawo,	tym	brzmienie	jaśniejsze.	Im	bardziej	 

w	lewo,	tym	ciemniejsze	i	bardziej	analogowe.	Repeats	to	liczba	

powtórzeń,	a	Time	określa	ich	długość.	Dodatkowo	mamy	jeszcze	

dwa	przyciski	Div	i	Tap.	Div,	czyli	Division,	zmienia	podział	nuto-

wy,	natomiast	Tap	służy	do	nabicia	tempa.

 L.R. BAGGS Align Chorus 

Align	Chorus	to	bardzo	subtelny	efekt,	który	nie	osacza	swoją	

nachalnością.	Zamiast	tego	dopełnia	naturalne	brzmienie	instru-

mentu	i	nadaje	mu	przyjemnej	pełni	bez	zniekształcania.	

Efekt	ma	cztery	potencjometry:	

Volume,	Tone,	Chorus	i	Size.	Volume	

reguluje	głośność.	Tone	oddziału-

je	tylko	na	przetworzony	sygnał.	

Pozwala	osiągnąć	analogowe	ciepłe	

i	ciemne	brzmienie	lub	cyfrową	

przejrzystość.	Nie	ma	też	problemu,	

aby	połączyć	te	dwa	brzmienia.	

Gałka	Chorus	miksuje	czysty	sygnał	

z	przetworzonym.	Size	to	unikatowy	

potencjometr,	który	pozwala	mikso-

wać	dwa	typy	chorusa.	Dzięki	temu	

brzmienie	gitary	staje	się	szersze.

 L.R. BAGGS Align Equalizer

	Jeżeli	lubimy	podstawowe	brzmienie	

swojej	gitary,	za	sprawą	L.R.	Baggs	

Align	Equalizer	będziemy	mogli	wy-

cisnąć	z	niej	to,	co	najlepsze.	Oprócz	

korektora	pedał	ma	preamp,	dzięki	

któremu	podbijamy	swój	sygnał.	Aby	

perfekcyjnie	ustawić	poziom	głośno-

ści,	używamy	gałki	Volume.	Sercem	

efektu	jest	sześciopasmowy	korektor,	

którym	operujemy	za	pomocą	poten-

cjometrów.	Poza	tym	mamy	jeszcze	

suwak	HPF	(High	Pass	Filter),	który	

został	stworzony,	aby	podkreślić	

najbardziej	wpływowe	częstotliwości	

>>
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Rodzaj

Tryby

Regulacja

Zasilanie

Obudowa

Wymiary (mm)

Waga (g)

Uwagi

Cena

GITARA ELEKTRYCZNA

Laney  Laney Laney Laney
BCC-Monolith  BCC-Secret  BCC-Steelpark TI-Boost
 Path  

distortion reverb boost boost

	 Spring,	Plate,	Secret	Path	 dopalenie	wyższych	

	 	 średnich/dopalenie	

	 	 nautralne/dopalenie	

	 	 niższych	średnich	

Drive, Volume, Treble,  Pre-Delay,  Drive, Volume, Treble,  Drive, Volume, Lo, 

Bass,	przełącznik		 Tone,	Size	 Bass,	przełącznik	 Hi,	przełącznik

trójpozycyjny	 	 trójpozycyjny	 trójpozycyjny

bateria	9	V	 bateria	9	V	 bateria	9	V	 bateria	9	V	(załączona),	

	 	 	 zasilacz	9	V	(opcja)

metalowa metalowa metalowa metalowa

59 x 74 x 121 59 x 74 x 121 59 x 74 x 121 56 x 66 x 112

380 380 380 550

stałe	obciążenie	dla		 opcja	podłączenia	 stałe	obciążenie	dla	 efekt	sygnowany	przez

pasywnych	pedałów		 zewnętrznego	 pasywnych	pedałów	 Tommy’ego	Iommiego,	

głośności	 pedału	ekspresji,	stałe		 głośności,	analogowa	 zasilanie	bateryjne

	 obciążenie	dla	pasywnych		 ścieżka	sygnału	-	brak	 (zasilacz	opcjonalny)

	 pedałów	głośności	 opóźnień	

599 zł 699 zł 599 zł 570 zł

nienaruszone	i	jest	miksowane	z	przetworzonym	sygnałem.	Cała	

seria	nie	tylko	świetnie	brzmi,	ale	także	wygląda	oszałamiająco.	

Wszystkie	efekty	zostały	zamknięte	w	metalowej	obudowie	 

z	plastikową	nakładką	stylizowaną	na	drewno	o	różnych	 

odcieniach.

 L.R. BAGGS Align Active DI 

L.R.	Baggs	Align	Active	Acoustic	DI	to	prosty	DI	Box,	który	

pozwoli	poczuć	się	pewnie	na	scenie.	Został	on	specjalnie	skon-

struowany	w	taki	sposób,	aby	zapewnić	najlepsze	brzmienie	

gitarze	akustycznej	.	Ten	efekt,	w	porównaniu	do	jego	starszych	

kolegów	Para	DI,	Venue	DI	i	Session	DI,	jest	najbardziej	minima-

listyczny.	Został	skonstruowany	tak,	aby	podłączyć	gitarę	i	od	

razu	zacząć	grać.	

Align	Active	DI	ma	jedno	wejście	jack	i	dwa	wyjścia:	 

XLR	oraz	jack.	Mogą	one	działać	jednocześnie,	czyli	możemy	

przykładowo	podłączyć	instrument	bezpośrednio	do	konsoli	

kablem	XLR,	a	kablem	jack	do	wzmacniacza	i	w	ten	sposób	zmik-

sować	brzmienie	z	dwóch	źródeł.

DI	Box	ma	trzy	przełączniki	i	dwa	przyciski.	Thru/Out	–	

Thru	odcina	wszystkie	ustawienia	i	przepuszcza	nieprzetwo-

rzony	sygnał	do	wyjścia	jack,	przy	ustawieniu	Out	sygnał	bę-

dzie	przetworzony	przez	efekt.	Ten	przełącznik	nie	oddziałuje	

na	wyjście	XLR.	Ground	Lift	redukuje	szumy	i	zniekształcenia	

stworzone	przez	zasilanie.	Pad	oddziałuje	na	wyjście	XLR	 

i	służy	do	wyciszenia	o	10	dB	lub	20	dB	w	zależności	od	 

potrzeb.	Przycisk	Phase	służy	do	odwrócenia	fazy.	W	zależ-

ności	od	miejsca,	w	którym	gramy,	jedna	faza	będzie	brzmiała	

lepiej	od	drugiej.	Spróbuj	obu	ustawień	i	wybierz	najlepsze	 

z	nich.	Przycisk	Mute	odcina	sygnał.

 L.R. BAGGS Align Delay 

Align	Delay	nienachalnie	dodaje	przestrzeni	do	brzmienia	

gitary	akustycznej.	Efekt	działa	w	trybie	side	chain	co	oznacza,	

że	brzmienie	instrumentu	nie	jest	zniekształcane	przez	efekt.	

Czysty	sygnał	przechodzi	przez	pedał	nienaruszony,	a	delay	

jest	dodawany	i	miksowany	z	czystym	brzmieniem.	Align	Delay	

łączy	wszystkie	zalety	analogowego	i	cyfrowego	sprzętu,	aby	

stworzyć	nową	jakość.	

Efekt	wyposażono	w	cztery	potencjometry:	Delay,	Tone,	

Repeats	i	Time.	Delay	odpowiada	za	miks	czystego	sygnału	 

z	delayem.	Tone	to	gałka,	która	oddziałuje	na	brzmienie	delaya.	

Im	bardziej	w	prawo,	tym	brzmienie	jaśniejsze.	Im	bardziej	 

w	lewo,	tym	ciemniejsze	i	bardziej	analogowe.	Repeats	to	liczba	

powtórzeń,	a	Time	określa	ich	długość.	Dodatkowo	mamy	jeszcze	

dwa	przyciski	Div	i	Tap.	Div,	czyli	Division,	zmienia	podział	nuto-

wy,	natomiast	Tap	służy	do	nabicia	tempa.

 L.R. BAGGS Align Chorus 

Align	Chorus	to	bardzo	subtelny	efekt,	który	nie	osacza	swoją	

nachalnością.	Zamiast	tego	dopełnia	naturalne	brzmienie	instru-

mentu	i	nadaje	mu	przyjemnej	pełni	bez	zniekształcania.	

Efekt	ma	cztery	potencjometry:	

Volume,	Tone,	Chorus	i	Size.	Volume	

reguluje	głośność.	Tone	oddziału-

je	tylko	na	przetworzony	sygnał.	

Pozwala	osiągnąć	analogowe	ciepłe	

i	ciemne	brzmienie	lub	cyfrową	

przejrzystość.	Nie	ma	też	problemu,	

aby	połączyć	te	dwa	brzmienia.	

Gałka	Chorus	miksuje	czysty	sygnał	

z	przetworzonym.	Size	to	unikatowy	

potencjometr,	który	pozwala	mikso-

wać	dwa	typy	chorusa.	Dzięki	temu	

brzmienie	gitary	staje	się	szersze.

 L.R. BAGGS Align Equalizer

	Jeżeli	lubimy	podstawowe	brzmienie	

swojej	gitary,	za	sprawą	L.R.	Baggs	

Align	Equalizer	będziemy	mogli	wy-

cisnąć	z	niej	to,	co	najlepsze.	Oprócz	

korektora	pedał	ma	preamp,	dzięki	

któremu	podbijamy	swój	sygnał.	Aby	

perfekcyjnie	ustawić	poziom	głośno-

ści,	używamy	gałki	Volume.	Sercem	

efektu	jest	sześciopasmowy	korektor,	

którym	operujemy	za	pomocą	poten-

cjometrów.	Poza	tym	mamy	jeszcze	

suwak	HPF	(High	Pass	Filter),	który	

został	stworzony,	aby	podkreślić	

najbardziej	wpływowe	częstotliwości	

>>
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gitary akustycznej. Daje gotowe ustawienia, pozwalające podkre-

ślić masywność i moc, naturalne brzmienie drewna czy prezen-

cję. Filtr notch usuwa rezonujące częstotliwości, nie niszcząc 

brzmienia gitary. Niezależnie od tego, jak dobre jest brzmienie 

instrumentu, za sprawą efektu L.R. Baggs Align Equalizer może 

być jeszcze lepsze.

 L.R. BAGGS Align Reverb 

To pięknie brzmiący reverb, który delikatnie podkreśla naturalne 

brzmienie gitary. Działa też bardziej agresywnie. Tworzy wtedy 

zdecydowaną plamę dźwięku, lecz zachowuje przy tym podsta-

wowe brzmienie instrumentu. 

Efekt ma cztery potencjometry: Volume odpowiada za gło-

śność, Tone przyciemnia lub rozjaśnia brzmienie, Reverb określa 

ilość reverbu, a gałka Decay odpowiada za długość reverbu. 

 L.R. BAGGS Align Session

Brzmienie rozkwita wraz z kompresorem Align Session. Efekt 

subtelnie wygładza wybijające się dźwięki, dodaje ciepła i uwypu-

kla niuanse gry.

Potencjometr Saturate pozwala osiągnąć harmoniczną pełnię 

oraz kontrolować ilość średnich tonów. Potencjometr Volume  

i Gain pomagają kontrolować poziom sygnału wyjściowego oraz 

skompensować spadek głośności przy bardzo mocnej kompresji. 

Comp EQ odsiewa niesprzyjające brzmieniu częstotliwości.

GITARA ELEKTRYCZNA
Black Country Customs to Custom Shop firmy Laney, który 

projektuje i produkuje sprzęt w Wielkiej Brytanii. Do tej pory 

skupiał się na tworzeniu replik klasycznych wzmacniaczy Laneya. 

W ubiegłym roku powstał TI Boost, pierwszy butikowy pedał, 

który jest repliką zaginionego efektu Tony’ego Iommiego. W tym 

roku firma Laney zaskoczyła nas, wypuszczając na rynek zupełnie 

nowe efekty. Overdrive, reverb i kolejny booster. Firma ma  

w planach dalszy rozwój serii efektów.

 LANEY BCC-Monolith 

Monolith wyposażono w cztery potencjometry i trójpozycyjny 

przełącznik. Pedał daje spore możliwości kontroli przestero-

wanego sygnału. Potencjometr Tone pozwala przejść od barwy 

miękkiej i ciepłej do jaśniejszej i bardziej kąśliwej. Gałka Range 

ułatwia redukcję niskich częstotliwości przed przesterowaniem, 

co jest idealne, kiedy mamy mocniejsze brzmienie i chcemy, aby 

było ono przejrzyste i czytelne. Potencjometr Volume odpo-

wiada za głośność sygnału wyjściowego, a Distortion przedłuża 

wybrzmiewanie dźwięku oraz zwiększa poziom przesterowania.

Trójpozycyjny przełącznik pozwala łatwo i szybko wpłynąć na 

dynamikę. Tryb D1 to mocno skompresowany przester, który jest 

dobry do kąśliwego wyraźnego brzmienia. D2 to lekko skompre-

sowany przester, pozwalający osiągnąć grubsze brzmienie. Tryb 

OD jest z kolei delikatnym, otwartym overdrive’em.

 LANEY BCC-Secret Path 

Secret Path ma cztery potencjometry i trójpozycyjny przełącznik, 

a ponadto Enhanced Mode. Daje pewność znakomitej kontroli 

nad urządzeniem. Potencjometr Pre-Delay kontroluje czas 

pomiędzy czystym a przetworzonym sygnałem. Gałką Volume 

ustawiamy głośność wyjściową, a Tone rozjaśniamy lub przy-

ciemniamy brzmienie reverbu. Size określa wielkość emulowanej 

przestrzeni, więc możemy zabrzmieć, jakbyśmy byli w małym 

pokoju albo w dużej hali.

Trzy tryby do wyboru mają istotny wpływ na brzmienie. SPR 

naśladuje reverb sprężynowy, byśmy osiągnęli ten klasyczny 

wibrujący dźwięk. Tryb PLT emuluje klasyczny plate reverb  

o miękkim, jasnym brzmieniu. Tryb The Secret Path produkuje 

duże, przestrzenne brzmienia i jest perfekcyjny do tworzenia 

szerokich muzycznych krajobrazów. Dodatkowy tryb Enhanced 

daje jeszcze większe możliwości, choćby regulację modulacji  

i dodawanie „blasku”.

Secret Path ma wyjścia stereo, aby brzmienie uczynić 

jeszcze bardziej przestrzennym, oraz wejście na pedał ekspresji. 

Podłączając pedał ekspresji, zyskujemy narzędzie do tworzenia 

niesamowitych dźwięków z regulacją parametrów w czasie 

rzeczywistym. W standardowym trybie kontrolujemy parametr 

Mix, co pozwala wywoływać fale pogłosu lub delikatne jego 

pojawianie. W trybie Enhance używamy pedału ekspresji, aby 

dodać modulacji lub „blasku”, co daje mnóstwo opcji tworzenia 

interesujących brzmień.

 LANEY BCC-Steelpark

Steelpark zawiera cztery potencjometry i trójpozycyjny 

przełącznik. Gałka D (Drive) dodaje kompresji i delikatnego 

przesterowania. B (Bass) kontroluje niskie częstotliowści. V (Vo-

lume) odpowiada za głośność, a T (Treble) kontroluje wysokie 

częstotliwości.

Trójpozycyjny przełącznik całkowicie zmienia dźwięk.  

W środkowej pozycji nie ma pre-boostu. To jest świetne, kie-

dy chcemy utrzymać czyste brzmienie i potrzebujemy tylko 

podkręcić głośność, aby przebić się w miksie. Mode 1 to pre-mid 

boost, który dostarcza ciepłego i mocniej osadzonego brzmienia 

dla słabszych pickupów. Mode 2 to z kolei pre-low mid boost. Po-

zwala osiągnąć bardzo gruby dźwięk. Ten przełącznik jest bardzo 

poręczny, kiedy często zmieniamy gitary z różnymi pickupami 

lub gdy potrzebujemy grać w różnych stylach i nie chcemy ciągle 

grzebać w ustawieniach.

 LANEY TI-Boost

Booster sygnowany nazwiskiem Tony’ego Iommiego. Został 

skonstruowany, aby odtworzyć brzmienie efektu Tony’ego „Dallas 

Arbiter Range Master”, który zaginął na jednym z koncertów  

w latach siedemdziesiątych. Jest pierwszym efektem, który został 

zrobiony przez ekipę z Black Country Customs. To wyjątkowy 

booster o pięknym brzmieniu i dużej dynamice. Do sterowania 

efektem mamy cztery potencjometry: Gain, Volume, High i Low 

oraz przełącznik Mid.

Jak widać jest z czego wybierać. Pozostaje życzyć wytrwałości 

w poszukiwaniu swojego brzmienia. A ponieważ nie cel jest w tym 

najważniejszy, ale sama droga, dołączam też życzenia czerpania 

przyjemności z tych poszukiwań.

Mateusz Bracha
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NAGRAJ MUZĘ

„Nie wywraca wszystkiego do góry nogami tylko po to, żeby 

popisać się swoim warsztatem, i nie narzuca na siłę swoich  

pomysłów. On brał te numery i tam, gdzie trzeba było, to  

trochę dobarwił, gdzie indziej tuszował mój «paralityzm»  

i dopieszczał. Zostawił mnie z poczuciem, że to moja płyta. 

Trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić”. Wiesz, kto tak  

o tobie powiedział?

Kortez po płycie „Mój dom”. Bardzo miłe słowa z jego strony.  

A powiedziane dlatego, że to była druga płyta, którą razem robili-

śmy. Nasza przygoda zaczęła się od płyty „Bumerang”. Kortez przy-

jechał do Warszawy kompletnie zielony. Miał świetne pomysły na 

piosenki, które grał sobie na gitarze w domu, ale brakowało mu 

doświadczenia w nagrywaniu. Przy płycie „Bumerang” siedzieliśmy 

obaj. Byłem mu dużo bardziej potrzebny, jeśli chodzi o aranżo-

wanie utworów, o kreatywną pracę i myślenie o kompozycjach 

w sposób producencki. Kortez jest bardzo zdolnym muzykiem. 

Podczas robienia pierwszej płyty szybko nauczył się, jak działa 

komputer, jak działa DAW, po co jest kompresor czy equalizer. Gdy 

robiliśmy drugą płytę, demówki, które dostałem, były znacznie 

bardziej dopracowane. Stąd tam, gdzie nie trzeba było, jak najmniej 

ingerowałem w stworzone przez niego szkielety, żeby materiał 

pozostał jak najbardziej jego.

Czy minimalizacja ingerencji jest twoją stałą metodą? Czy 

zdarza ci się powiedzieć wykonawcy: „Słuchaj, te twoje  

utwory powinny pójść w innym kierunku” i nadać inny styl?

Wszystko zależy od tego, z kim pracujesz. W przypadku Korteza 

przy pierwszej płycie trzeba było wymyślić, w którą stronę powinny 

pójść utwory, i wziąć za to odpowiedzialność. Przy drugiej płycie 

dużo więcej wiedział, więc nie było już takiej potrzeby. Wydaje mi 

się, że w pracy producenta ważna jest psychologia. Należy wycią-

gać z ludzi to, co mają w sobie. Sam z tego korzystam. Nie jestem 

wykształconym muzykiem, nie skończyłem żadnej szkoły realizacji 

dźwięku. Jestem fanem muzyki, dużo jej słucham i ufam swojej 

intuicji. Jeśli mi się coś podoba, staram się nakierować na to osobę, 

O granicy ukierunkowania  
artysty, produkcji płyty  
z przypadku i osiąganiu kolejnego 
poziomu muzycznej świadomości 
mówi Olek Świerkot
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Olek Świerkot

Gitarzysta, producent, aranżer i kompozytor. Producent 

płyt m.in. „Bumerang” i „Mój Dom” Korteza, „Fitness” 

Miss Polski oraz utworu „Początek” promującego Męskie 

Granie Orkiestra 2018. Obecnie pracuje w warszawskim 

studiu Jazzboy. Gra w zespole Dawida Podsiadło,  

współtworzył grupy Miss Polski, Ladislav i Twisterella. 

Współpracował i nagrywał z wieloma polskimi artystami, 

m.in. z Danielem Bloomem, Anią Dąbrowską,  

Graftmannem, Igorem Herbutem, Tomaszem  

Makowieckim, Marcinem Rozynkiem i Kasią Stankiewicz.

Mam siłę spokoju i podejście: 
zatrzymajmy się, spróbujmy 
czegoś innego

>>
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pięcioosobowym zespołem plus Dawidem. Był wtedy kapitanem 

tego okrętu i udało się nam dopłynąć do celu. Bogdan jest osobą 

niezwykle ciepłą i przyjazną, ale równocześnie potrafi wyegzekwo-

wać od współpracowników to, na czym mu zależy. Przebywając  

z Bogdanem,  po prostu  dobrze się czujesz i chcesz z nim przeby-

wać jak najdłużej. (śmiech) Są to takie cechy, które trudno w sobie 

wypracować. Każdy człowiek jest inny, każdy muzyk i producent 

też. Bogdan akurat jest jedną z najcieplejszych i najbardziej przyja-

znych osób, jakie znam, i bardzo sobie cenię tę znajomość.

Potrafiłbyś wytyczyć granicę, do której jesteś w stanie  

posunąć się w ukierunkowywaniu wykonawcy, a co uznałbyś 

za jej przekroczenie?

Za każdym razem, gdy coś robi się z kimś wspólnie, pojawia się 

to pytanie. Moim zdaniem póki wykonawca jest szczęśliwy i ma 

poczucie, że to, co powstaje, jest jego, nie przekraczam granicy.    

Jeśli czułbym, że robię komuś „krzywdę”, ponieważ zmuszam go 

do czegoś, czego on za bardzo nie chce robić, wiadomo, że taka 

współpraca na dłuższą metę się nie uda. Aby wspólne dzieło 

było wiarygodne, musi gdzieś dojść do spotkania dwóch czasem 

bardzo oddalonych od siebie światów.

Przy tym wykonawca powinien być otwarty na przyjęcie 

rzeczowej krytyki.

Wiadomo, że w tym zawodzie krytykowanie jest najtrudniejsze  

i na pewno tego też trzeba się nauczyć. Pracowałem tutaj  

z Pawłem Jóźwickim. Wcześniej Bogdan Kondracki pracował  

w Jazzboyu, przez studio przewinęło się mnóstwo cenionych 

artystów i wiem, że na przykład ja i Bogdan byliśmy takimi 

dobrymi policjantami, a Józek brał na siebie mówienie czegoś 

trudniejszego. (śmiech) 

>> z którą współpracuję. Jednak jeżeli ktoś ma tylko świetny głos, ale 

nie ma dobrej piosenki, to – szczerze mówiąc – kończy się to różnie. 

(śmiech)

Miałeś kogoś, kto potem był niezadowolony?

Chyba nikt mi tego wprost nie powiedział. Kilka razy usłyszałem, 

że jestem kiepskim gitarzystą i w sumie ciężko mi się z tym nie 

zgodzić. (śmiech) Nie kończyłem szkoły muzycznej, a podejście do 

instrumentu zawsze miałem bardziej emocjonalne niż warszta-

towe. Jeśli chodzi o produkcję, to ostatnio na portalu polskaplyta

-polskamuzyka.pl trafiłem na zestawienie najbardziej niedocenio-

nych płyt z lat 2010–2018. Znalazła się tam płyta mojego zespołu 

Miss Polski, którą produkowałem jako pierwszą w życiu. Znalazła 

się tam też płyta Marcina Rozynka, którą produkowałem razem  

z Kubą Galińskim. A pierwsze miejsce zajęła płyta Tomka Mako-

wieckiego, przy której też pracowałem jako gitarzysta. (śmiech)

Możesz uważać się za najbardziej niedocenionego producenta?

Nie, bo z drugiej strony pracowałem przy produkcjach, które 

zostały totalnie docenione. (śmiech) Takie zostawienia dają jed-

nak pewien dystans. Pokazują, że nie wszystko od nas zależy. Za 

każdym razem staram się intuicyjnie ciągnąć projekt, przy którym 

pracuję. Nie ma jednak złotego środka. 

A czy „podejście psychologiczne” jest jakimś wpływem  

Bogdana Kondrackiego? Czy miałeś z nim na tyle dużo  

wspólnego, by się od niego czegoś nauczyć? Bo mam wrażenie, 

że on właśnie w ten sposób pracuje.

Wydaje mi się, że każdy producent, który zajmuje się nie tylko 

realizacją i graniem na instrumentach, ale też kreacją i pracą  

z muzykami, musi mieć takie cechy i powinien tak działać. Two-

rzenie muzyki to specyficzna materia. Czasem wpadasz na jakiś 

pomysł zupełnie przypadkiem, wykonując zupełnie inną czynność, 

i sztuką jest potrafić takie momenty wychwycić i pozwolić tym 

pomysłom przerodzić się w konkretne dźwięki, rytmy czy melodie. 

Do tego potrzebne jest poczucie, że w pracy czujesz się swobodnie 

i na wiele możesz sobie pozwolić. Taką atmosferę staram się  

w studiu tworzyć. Z pewnością od Bogdana mnóstwo się nauczy-

łem. Pracowałem z nim przy płycie Dawida Podsiadło. Razem z ze-

społem, z nim i z Danielem Walczakiem, nagrywaliśmy „Annoyance 

& Disappointment” w Studiu Custom 34. Było to mocno psycholo-

giczne doświadczenie z jego strony, bo musiał pokierować całym 

Twoja droga do produkcji zaczęła się pod sceną podczas 

koncertu grupy Myslovitz. Później zastąpiłeś gitarzystę tego 

zespołu w projekcie Kasi Stankiewicz.

Zastąpiłem Wojtka Powagę, który nie mógł grać z nią koncertów, 

bo był w trasie z Myslovitz. Jako pierwszego polecił na zastęp-

stwo Wojtka Wołyniaka, który dziś gra na gitarze w Sztywnym 

Palu Azji. On jednak nie mógł. Ja byłem kolejny. (śmiech) Za-

przyjaźniłem się wtedy i z Kasią, i z jej ówczesnym producentem 

Radkiem Łuką. Co prawda nie zagrałem zbyt wielu koncertów, 

ale po raz pierwszy przyjechałem do Warszawy, zobaczyłem, jak 

wygląda życie muzyka od kulis. To był faktycznie pierwszy krok 

do spełnienia marzenia o zawodowym graniu i do uwierzenia, że 

to jest możliwe.

Poznanie produkcji pozwala spojrzeć 
na swoją rolę z szerszej perspektywy, 
uświadomić sobie, że moja partia jest 
tylko częścią skomplikowanej 
układanki
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O początkach produkcji

Pierwszą kartą, jaką kupiłem, była Alesis I/O 2, malutka, stereo.  

Do tego biały MacBook i odsłuchy KRK pożyczone od kolegi. Później kupiłem 

sobie monitory ADAM A7X. Korzystam z nich do dziś, jak muszę przewieźć 

gdzieś odsłuch. W zestawie startowym znalazł się jeszcze mikrofon pojemno-

ściowy AKG C414 B-ULS. Też go mam do dziś i jest super. No i najwszechstron-

niejszy mikrofon na świecie SM-57. (śmiech

Poprzednie były kupione z 12 lat temu. Muzyka tak już poszła do 

przodu, że one tej nowoczesnej muzyki – gdzie ważną rolę odgrywa 

dół – do końca nie oddawały. Przetestowaliśmy kilka monitorów 

tej wielkości i okazało się, że Kii Three dają radę. Bas wydał się nam 

się na nich najbardziej prawdziwy. W tym ten w okolicach 200 Hz, 

który najtrudniej znaleźć, gdy się wzbudza. Mam wrażenie, że  

w nowoczesnych produkcjach na świecie bardzo duży nacisk kła-

dzie się na to, co się dzieje w dolnych częstotliwościach, a znako-

micie na tych głośnikach brzmi właśnie nowoczesna elektronika. 

Rzeczy takie jak Jon Hopkins, Moderat, James Blake czy FKA Twigs. 

Co dla ciebie jest jeszcze ważne w odsłuchu?

Na pewno plany, panoramy i pogłosy. Te głośniki są bardzo  

szczegółowe. Po miksie zrobionym w studiu odsłuchuję płytę  

Jednak zainteresowania wielu gitarzystów, którzy stają się 

profesjonalnymi muzykami, kończą się na instrumentach, 

efektach i nagłośnieniu. Jak to się stało, że wyszedłeś poza ten 

stereotypowy świat?

Zachęcił mnie Radek Łuka, któremu z kolei, jak twierdził, dora-

dził to Andrzej Smolik. (śmiech) Radek powiedział, bym zaczął 

dłubać w komputerze, bo granie na gitarze jest fajne, ale pro-

dukcja muzyczna dużo bardziej rozwija i daje mnóstwo nowych 

możliwości. Zacząłem to robić i z Graftmannem, czyli Romanem 

Szczepankiem, i Błażejem Nowickim założyliśmy projekt Miss 

Polski. Zaczęliśmy go robić od zera: kupiłem laptopa, pierwszą 

kartę muzyczną i metodą prób i błędów… (śmiech)

Ktoś musiał wyprodukować płytę Miss Polski, więc się tym 

zająłeś?

Trochę tak. Gdy zaczęliśmy nad nią pracę, nie wiedzieliśmy, co 

stanie się z zarejestrowanym materiałem. Płyta powstawała na 

moim komputerze, byłem szefem przedsięwzięcia, ale nie mieli-

śmy pojęcia, czy ktoś to będzie produkował. Po zrobieniu dema 

usłyszeliśmy, że mamy zostawić tak, jak jest, bo brzmi fajnie. Na 

pewno można powiedzieć, że ta płyta brzmi specyficznie. (śmiech)

Czyli można powiedzieć, że pierwszą płytę wyprodukowałeś  

i nie zauważyłeś nawet, że ją produkujesz?

W zasadzie tak. Gdy już skończyliśmy płytę i okazało się, że mamy 

podpisany kontrakt, na etapie miksów przejął ją Adam Toczko  

i z nim kończyłem. On miksował. Ale odpowiedzialność za pro-

dukcję spadła na mnie.

Często współpracowałeś i współpracujesz z Kubą Galińskim. 

Jak dzielicie się pracą i ucieracie zdanie na temat ostatecznego 

kształtu płyt czy utworów? 

Na pewno pomaga nam to, że słuchamy podobnych artystów. Ale 

bywa różnie. Czasem się spieramy, mówimy sobie wprost, że nam 

się coś podoba lub nie. Niekiedy jest consensus, a niekiedy nie ma.

A jeśli nie ma, to co wtedy?

Ktoś musi postawić na swoim. Na pewno Kuba jest o wiele 

sprawniejszym muzykiem niż ja. U niego mózg działa szybciej. 

Kiedy ja mam jedną propozycję, on ma cztery. Ma coś z geniu-

sza, jeśli chodzi o grę na instrumentach, bo na wszystkim gra 

świetnie. Ja z kolei mam siłę spokoju i podejście: zatrzymajmy 

się, spróbujmy czegoś innego. Czasem trudno powiedzieć, kto 

przejmuje pałeczkę i odpowiedzialność i kto jest szefem w tym 

wszystkim. W każdym razie obaj musimy być zadowoleni w 

danym momencie. Jak nas obu coś kręci, jest OK.

Ostatnio chyba kręcą cię nowe monitory Kii Three. Jednym  

z powodów, że znalazły się w studiu, jest przeprowadzka 

Jazzboya do nowej siedziby. Stare by nie pasowały?

w samochodzie i wszystko mi się mniej więcej zgadza. Oczywi-

ście znaczenie ma także skalibrowane pomieszczenie studia, ale 

w przypadku monitorów studyjnych jest ważne także to, by nic 

nie ginęło. Z drugiej strony, gdy się robi dużo muzyki, trzeba się 

rozwijać. Kupowanie sprzętu to jest też rozwój własny. Dzięki 

temu można czuć się trochę na haju. Kii Three dają coś takiego, bo 

są z pogranicza sprzętu audiofilskiego i pro. Praca z nimi sprawia 

przyjemność, a to pobudza kreatywność. I o to chodzi!

A jaki wpływ miało zgłębienie tajników produkcji na twoją grę 

na gitarze?

Na pewno pozwala spojrzeć na siebie jako muzyka z szerszej 

perspektywy, czasem uświadomić sobie, że moja partia jest tylko 

częścią skomplikowanej układanki, że czasem lepiej zagrać mniej 

dźwięków, ale konkretniej i w odpowiednim miejscu. Mam świa-

domość, że nie wydobywając dźwięków w danym momencie, też 

jestem częścią utworu.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Do tego biały MacBook i odsłuchy KRK pożyczone od kolegi. Później kupiłem 

sobie monitory ADAM A7X. Korzystam z nich do dziś, jak muszę przewieźć 

gdzieś odsłuch. W zestawie startowym znalazł się jeszcze mikrofon pojemno-

ściowy AKG C414 B-ULS. Też go mam do dziś i jest super. No i najwszechstron-

niejszy mikrofon na świecie SM-57. (śmiech

Poprzednie były kupione z 12 lat temu. Muzyka tak już poszła do 

przodu, że one tej nowoczesnej muzyki – gdzie ważną rolę odgrywa 

dół – do końca nie oddawały. Przetestowaliśmy kilka monitorów 

tej wielkości i okazało się, że Kii Three dają radę. Bas wydał się nam 

się na nich najbardziej prawdziwy. W tym ten w okolicach 200 Hz, 

który najtrudniej znaleźć, gdy się wzbudza. Mam wrażenie, że  

w nowoczesnych produkcjach na świecie bardzo duży nacisk kła-

dzie się na to, co się dzieje w dolnych częstotliwościach, a znako-

micie na tych głośnikach brzmi właśnie nowoczesna elektronika. 

Rzeczy takie jak Jon Hopkins, Moderat, James Blake czy FKA Twigs. 

Co dla ciebie jest jeszcze ważne w odsłuchu?

Na pewno plany, panoramy i pogłosy. Te głośniki są bardzo  

szczegółowe. Po miksie zrobionym w studiu odsłuchuję płytę  

Jednak zainteresowania wielu gitarzystów, którzy stają się 

profesjonalnymi muzykami, kończą się na instrumentach, 

efektach i nagłośnieniu. Jak to się stało, że wyszedłeś poza ten 

stereotypowy świat?

Zachęcił mnie Radek Łuka, któremu z kolei, jak twierdził, dora-

dził to Andrzej Smolik. (śmiech) Radek powiedział, bym zaczął 

dłubać w komputerze, bo granie na gitarze jest fajne, ale pro-

dukcja muzyczna dużo bardziej rozwija i daje mnóstwo nowych 

możliwości. Zacząłem to robić i z Graftmannem, czyli Romanem 

Szczepankiem, i Błażejem Nowickim założyliśmy projekt Miss 

Polski. Zaczęliśmy go robić od zera: kupiłem laptopa, pierwszą 

kartę muzyczną i metodą prób i błędów… (śmiech)

Ktoś musiał wyprodukować płytę Miss Polski, więc się tym 

zająłeś?

Trochę tak. Gdy zaczęliśmy nad nią pracę, nie wiedzieliśmy, co 

stanie się z zarejestrowanym materiałem. Płyta powstawała na 

moim komputerze, byłem szefem przedsięwzięcia, ale nie mieli-

śmy pojęcia, czy ktoś to będzie produkował. Po zrobieniu dema 

usłyszeliśmy, że mamy zostawić tak, jak jest, bo brzmi fajnie. Na 

pewno można powiedzieć, że ta płyta brzmi specyficznie. (śmiech)

Czyli można powiedzieć, że pierwszą płytę wyprodukowałeś  

i nie zauważyłeś nawet, że ją produkujesz?

W zasadzie tak. Gdy już skończyliśmy płytę i okazało się, że mamy 

podpisany kontrakt, na etapie miksów przejął ją Adam Toczko  

i z nim kończyłem. On miksował. Ale odpowiedzialność za pro-

dukcję spadła na mnie.

Często współpracowałeś i współpracujesz z Kubą Galińskim. 

Jak dzielicie się pracą i ucieracie zdanie na temat ostatecznego 

kształtu płyt czy utworów? 

Na pewno pomaga nam to, że słuchamy podobnych artystów. Ale 

bywa różnie. Czasem się spieramy, mówimy sobie wprost, że nam 

się coś podoba lub nie. Niekiedy jest consensus, a niekiedy nie ma.

A jeśli nie ma, to co wtedy?

Ktoś musi postawić na swoim. Na pewno Kuba jest o wiele 

sprawniejszym muzykiem niż ja. U niego mózg działa szybciej. 

Kiedy ja mam jedną propozycję, on ma cztery. Ma coś z geniu-

sza, jeśli chodzi o grę na instrumentach, bo na wszystkim gra 

świetnie. Ja z kolei mam siłę spokoju i podejście: zatrzymajmy 

się, spróbujmy czegoś innego. Czasem trudno powiedzieć, kto 

przejmuje pałeczkę i odpowiedzialność i kto jest szefem w tym 

wszystkim. W każdym razie obaj musimy być zadowoleni w 

danym momencie. Jak nas obu coś kręci, jest OK.

Ostatnio chyba kręcą cię nowe monitory Kii Three. Jednym  

z powodów, że znalazły się w studiu, jest przeprowadzka 

Jazzboya do nowej siedziby. Stare by nie pasowały?

w samochodzie i wszystko mi się mniej więcej zgadza. Oczywi-

ście znaczenie ma także skalibrowane pomieszczenie studia, ale 

w przypadku monitorów studyjnych jest ważne także to, by nic 

nie ginęło. Z drugiej strony, gdy się robi dużo muzyki, trzeba się 

rozwijać. Kupowanie sprzętu to jest też rozwój własny. Dzięki 

temu można czuć się trochę na haju. Kii Three dają coś takiego, bo 

są z pogranicza sprzętu audiofilskiego i pro. Praca z nimi sprawia 

przyjemność, a to pobudza kreatywność. I o to chodzi!

A jaki wpływ miało zgłębienie tajników produkcji na twoją grę 

na gitarze?

Na pewno pozwala spojrzeć na siebie jako muzyka z szerszej 

perspektywy, czasem uświadomić sobie, że moja partia jest tylko 

częścią skomplikowanej układanki, że czasem lepiej zagrać mniej 

dźwięków, ale konkretniej i w odpowiednim miejscu. Mam świa-

domość, że nie wydobywając dźwięków w danym momencie, też 

jestem częścią utworu.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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M
ają od 32 do 64 kanałów wejściowych i zapewniają 

wyjątkowe miksowanie systemom nagłośnienia, 

dźwięku live i zastosowań studyjnych. Są napędza-

ne nowym silnikiem FLEX DSP, zapewniają nieby-

wałą liczbę kanałów miksowania, szyn i pogłosów oraz unikatowe 

przetwarzanie Fat Channel z opcjami korekcji vintage i klasycznej 

kompresji na każdym kanale i miksie. Wszystkie modele serii S 

zapewniają 128 kanałowe (64 x 64) nagrywanie przez USB oraz 

wielościeżkowy zapis na karcie SD. Obsługa wbudowanej sieci 

AVB pozwala na budowanie systemów ściśle dostosowanych do 

zindywidualizowanych potrzeb użytkowników. Zerknijmy, kto  

i dlaczego ma szansę stać się głównym beneficjentem wszystkich 

produktów sieciowych od PreSonusa. 

Nagrywanie 128-kanałowe

Wprowadzając na rynek model StudioLive 64S, PreSonus dostar-

czył najpotężniejszy i najbardziej uniwersalny mikser cyfrowy do 

systemów nagłośnienia i rejestracji koncertów na żywo. Studio-

Live 64S wyposażono w 32 lokalne, sterowane cyfrowo przed-

wzmacniacze XMAX z blokowanymi gniazdami combo mikrofon/

linia, ale można go łatwo rozbudować do 64 kanałów za pomocą 

stageboxów z serii NSB lub rackowych mikserów StudioLive III R, 

o czym piszę w dalszej części tekstu. 

Za realizację poszczególnych funkcji miksera odpowiada nowy 

czterordzeniowy silnik PreSonus FLEX DSP, który zasila do 526 

procesów jednocześnie. Największy ze stołów wyposażono w 33 

dotykowe, zmotoryzowane suwaki z pełną pamięcią ustawień. 

Mikser jest wbudowany w tę samą 32-kanałową ramę, co model 

miksera StudioLive 32S. Wspomniany na początku interfejs USB 

umożliwia 128-kanałowe (64x64) nagrywanie. Żaden z dostęp-

nych na rynku modeli mikserów cyfrowych nie może pochwalić się 

choćby zbliżonym wynikiem. Mikser 64S, podobnie jak mniejsze 

modele, wyposażono w wielościeżkowy rejestrator na karty SD. 

Miksery StudioLive III S trafiły właśnie do sprzedaży. 
Nowe modele stołów 64S, 32S, 32SX i 32SC kryją w sobie moc 

wielkoformatowych konsolet zamkniętych w kompaktowych obudowach

PreSonus StudioLive III S

Małe 
pudełka 

dużych możliwości

Wraz z oprogramowaniem do nagrywania Capture został on wbu-

dowany w mikser. Prosty w użyciu program do rejestracji live działa 

teraz bez komputera. Na karcie SD zapiszemy łącznie 34 ścieżki. 

W modelu StudioLive 64S dowolnie kierujemy wybrany kanał lub 

miks na każdą z tych ścieżek. Pozostałe modele stołów nagrywają 

wszystkie 32 wejścia plus wybrany przez nas miks stereofoniczny.

Po zatrzymaniu nagrywania zrzut aktualnego miksu zostaje 

zapisany jako scena wraz z nagraniem. To świetne rozwiązanie  

w sytuacji wirtualnej próby dźwięku. Następnie możemy otworzyć 

to nagranie w dołączonym do miksera DAW-ie Studio One 4 PL  

z całą sceną miksu łącznie z ustawieniami Fat Channel. To daje 

świetny punkt wyjścia do doskonalenia miksu. Jeśli używamy 

programu innej firmy, wszystkie pliki audio mają znacznik czasu  

i mogą być łatwo zaimportowane. Ciekawostka: w nowym Captu-

re 3.0 sesje nagrane na komputerze mogą być teraz odtwarzane 

przez kartę SD w mikserze. 

Proste panoramowanie

W przypadku SL 64S zarządzanie 76 kanałami miksu ogółem 

jest łatwe dzięki indywidualnie konfigurowalnym FlexMiksom 

Tryb DAW

W jednej chwili zamienia mikser audio w kontroler oprogramowa-

nia typu DAW. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy natywnym 

sterowaniem Studio One, emulacją MCU zoptymalizowaną dla 

programu Logic lub emulacją HUI zoptymalizowaną dla ProToolsa. 

W przeciwieństwie do innych mikserów cyfrowych tryb DAW 

można włączać i wyłączać, dzięki czemu płynnie przełączamy 

się między sterowaniem DAW i regulacją miksu, tworząc w ten 

sposób najlepszą ręczną obsługę studyjnego nagrywania. 
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i 24 grupom DCA. FlexMixy pozwalają na indywidualne 

skonfigurowanie szyn w taki sposób, aby działały jako szyny 

aux, podgrupy lub miksy matrycowe. Największy ze stołów 

wyposażono w 32 FlexMixy, z których 16 można skonfigu-

rować jako aux, podgrupę lub matrycę, a kolejne 16 – jako 

aux lub matrycę. Całość uzupełniają specjalne szyny efek-

towe do wysyłania kanałów do procesora FLEX FX. Nowy 

procesor emuluje legendarne pogłosy cyfrowe oraz delaye. 

StudioLive 64S jest wyposażony w ośmioslotowy proce-

sor FLEX FX. Pozostałe modele mikserów mają procesory 

czteroslotowe.

Modele 32-kanałowych stołów oferują 16 FlexMixów, 

które można skonfigurować jako aux, podgrupę lub matrycę, 

plus cztery statyczne szyny podgrup i dodatkowo cztery szyny 

efektowe oraz szynę solo i główny miks stereo. Mikser 64-kana-

łowy zawiera łącznie 43 szyny, w tym szynę Main Left i Right oraz 

Mono/Center z regulacją poziomu wysyłki mono i dywergencją 

kanału centralnego. Funkcja Center Divergence umożliwia wybór 

dla każdego kanału sposobu równoważenia wyjść Left/Right  >>

i Center. Ta potężna funkcjonalność zapewnia prawdziwe pano-

ramowanie LCR i pozwala na precyzyjne umiejscowienie każdego 

kanału w systemie LCR, co skutkuje większą klarownością  

i wydajnością systemu. 

Zdalna kontrola

Oprócz sieciowego gniazda AVB konsolety StudioLive III S są 

wyposażone w port Ethernet 1 Gb, który można podłączyć do 

routera bezprzewodowego lub bezpośrednio do komputera, 

zapewniając zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami stołu. 

Możemy miksować bezprzewodowo lub przez sieć przewodową  

z dowolnego miejsca przy użyciu oprogramowania UC Surface 

na komputery Mac, PC (Windows) oraz iPady i tablety z Androidem.  

Co więcej, możemy dodać drugi lub trzeci, a nawet czwarty 

ekran, by obsługa stała się szybsza.

Z kolei muzycy mogą indywidualnie ustawiać swoje miksy 

monitorowe na scenie za pomocą aplikacji QMix-UC na iPhone’a, 

iPoda touch lub urządzenia z systemem Android bez potrzeby 

stosowania dużych sieci monitorowych. Oprócz aplikacji do 
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bezprzewodowego miksowania biblioteka oprogramowania za-

wiera również najnowsze odsłony programów do nagrywania na 

komputery Mac i PC: Capture 3.0 i DAW Studio One 4.5 w wersji 

polskiej! UC Surface i QMix-UC są dostępne bezpłatnie w Apple 

App Store i Google Play. Programy znajdziemy na swoim koncie 

użytkownika po zarejestrowaniu miksera w witrynie mypresonus.

com. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma również Studio 

Magic Plug-in Suite – kolekcję wirtualnych instrumentów i efek-

tów od czołowych twórców oprogramowania.  

S, SC i SX, czyli różnice

StudioLive 32S, StudioLive 32SX i StudioLive 32SC mają 32-kana-

łowy dwurdzeniowy silnik miksu FLEX DSP. Każdy ze stołów ofe-

ruje po 40 kanałów miksu, 26 szyn i 286 procesów w różnych for-

mach. W znakomitej większości przypadków realizowane funkcje 

pozostają takie same. Główną różnicą pomiędzy poszczególnymi 

stołami jest liczba dotykowych, zmotoryzowanych suwaków, 

wielkość obudowy i liczba lokalnych wejść/wyjść analogowych. 

StudioLive 32S realizuje niemal wszystkie funkcje StudioLive 64S 

przy mniejszej liczbie kanałów. Podczas gdy każdy kanał i szyna mik-

sera jest wyposażona w lokalne złącza analogowe, StudioLive 32S 

może być również podłączony do sieci ze stageboxami NSB i innymi 

mikserami serii III w celu zapewnienia zdalnych wejść/wyjść. 

Kolejny stół, model StudioLive 32SX, idealnie nadaje się do re-

alizacji dźwięku live oraz do zastosowań studyjnych, gdzie jakość 

stołu mikserskiego jest na wagę złota. StudioLive 32SX zapewnia 

te same lokalne analogowe wejścia/wyjścia, co StudioLive 32S, ale 

w kompaktowym, 25-suwakowym formacie. Wyjątkowy układ 

pozwala użytkownikowi zarządzać wszystkimi 32 kanałami na 

dwóch warstwach suwaków, jednocześnie zarządzając pozioma-

mi wyjściowymi ich szyn na wydzielonym 8-suwakowym banku.

StudioLive 32SC to prawdopodobnie najbardziej uniwersalny 

z czterech modeli S. Może być szybko i niedrogo skonfigurowany 

jako mikser 16-, 24- lub 32-kanałowy, co czyni go idealnym roz-

wiązaniem dla klientów, którzy potrzebują miksera rozwijającego 

się wraz z ich potrzebami, lub dla profesjonalistów, którzy potrze-

bują miksera łatwego w dostosowaniu do każdej zastanej sytuacji. 

Lokalne wejścia/wyjścia, umieszczone w kompaktowej obudowie 

do montażu w racku, tworzą kompletne 16-kanałowe cyfrowe 

rozwiązanie miksujące. Można je rozszerzyć do 24- lub 32-kana-

łowego miksera przez dodanie jednego stageboxa NSB 8.8 lub 

NSB 16.8. Stageboxy mogą być bezpośrednio połączone kablem 

CAT5e lub CAT6, a routing możemy skonfigurować bezpośrednio 

z ekranu dotykowego.

Fat Channel

Znane i lubiane przetwarzanie Fat Channel w nowych mikserach 

oferuje opóźnienie wejściowe, filtr górnoprzepustowy, bramkę, 

kompresor, limiter oraz w pełni parametryczny czteropasmowy 

korektor dla wszystkich kanałów wejściowych. Szyny są wypo-

sażone w filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter, opóźnienie 

wyjściowe oraz w pełni parametryczny sześciopasmowy korek-

tor. Teraz z łatwością przeniesiemy charakterystyczne brzmie-

nie analogowego sprzętu studyjnego na koncert lub do studia 

>>
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  StudioLive 64S StudioLive 32S StudioLive 32SX StudioLive 32SC

	 Wejścia	mikrofonowe 32 32 32 16

 Typ	przedwzmacniacza Preamp XMAX  Preamp XMAX Preamp XMAX Preamp XMAX

	 	 z	pamięcią	ustawień	(klasa	A)	 z	pamięcią	ustawień	(klasa	A)	 z	pamięcią	ustawień	(klasa	A)	 z	pamięcią	ustawień	(klasa	A)

 Wejścia	liniowe	 32	(combo	TRS)	 16	(combo	TRS)	 16	(combo	TRS)	 8	(combo	TRS)

 Wejścia	Stereo	Aux 2 2 2 2

 Wejście	Tape	In	(analogowe)    

	 Wejście	Tape	In	(Bluetooth)    

 Wyjście	Tape	Out	    

 Wejście	TalkBack    

 Tory	sygnałowe	BUS 43 26 26 26

 Wyjście	Main	(L,	R)    

 Mono	Sum    

 FlexMixy	 32	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)

 Wyjścia	Aux	(FlexMix)		 16	XLR	 16	(12	XLR	+	4	TRS)	 16	(12	XLR	+	4	TRS)	 10	(6	XLR	+	4	TRS)

 Wyjścia	CR/monitorowe    

 Wyjście	cyforwe	stereo	

 (AES/EBU) 
1 1 1 1

	 Statyczne	szyny	podgrup ‒ 4 4 4

 Ustawienia	A/B	Fat	Channel	

 (wszystkie	wejścia	i	wyjścia) 
   

 Typ	przetwarzania	Fat	

 Channel 
	definiowanie	własnych	ustawień,	widoku	i	stylu	pracy;	emulacje	klasycznych	kompresorów	i	vintage	EQ	

   

 
Szyny	FX

	 8	(dowolna	kombinacja		 4	(dowolna	kombinacja	 4	(dowolna	kombinacja	 4	(dowolna	kombinacja

	 	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)

 Graficzny	EQ	 16	 8	 8	 8

 Parametryczny	EQ	

 na	wyjściach 
6-pasmowy	 6-pasmowy	 6-pasmowy	 6-pasmowy

 Grupy	MUTE	 8	 8	 8	 8

 Sceny																																										sceny	zorganizowane	w	projekty;	profile	użyutkowników	chronione	hasłem;	opcje:	Save,	Copy,	Recall	(dostępne	filtry);	opcja	Scene	Safe

	Szybkie	przywoływanie	scen	 8	 8	 8	 8

 Grupy	DCA 24 24 24 24

 Interfejs	audio	USB	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)

 
Wbudowany	rejestrator	SD

	 Studio		 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny		 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny	 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny

	 	 	 miks	stereo)		 miks	stereo)		 miks	stereo)	

 AVB	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)

 Oprogramowanie	

	 w	pakiecie                                 
UC	Surface,	Capture,	DAW	Studio	One	4.5	(polska	wersja	językowa),	QMix-UC

  

 Montaż	w	szafie	rackowej	 nie	 nie	 nie	 nie

 Sugerowana	cena	

 detaliczna	brutto 
16 999	zł	 13 999	zł	 10 999	zł	 8599	zł

za	pomocą	pokładowych	wtyczek	Fat	Channel.	Dzięki	nowemu	

silnikowi	FLEX	DSP	zwiększyła	się	również	liczba	dostępnych	

wtyczek.	Do	dyspozycji	mamy	21	(10	darmowych	i	11	dostęp-

nych	opcjonalnie)	korektorów	i	kompresorów	w	stylu	vintage,	

które	można	teraz	stosować	na	każdym	kanale	wejściowym	

i	szynie	wyjściowej,	od	klasycznych	limiterów	lampowych	po	

pasywne	korektory.	

Co	ważne,	wtyczki	Fat	Channel	serii	StudioLive	III	są	dostęp-

ne	zarówno	w	formacie	StudioLive,	jak	i	Studio	One.	Dzięki	temu	

możemy	z	nich	korzystać	w	trasie	i	w	studiu.	

Wbudowana	sieć	AVB

O	zaletach	płynących	ze	stosowania	rozwiązań	sieciowych	AVB	

wspominaliśmy	już	kilkakrotnie	na	łamach	magazynu	„AudioPlay”.	 >>
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  StudioLive 64S StudioLive 32S StudioLive 32SX StudioLive 32SC

	 Wejścia	mikrofonowe 32 32 32 16

 Typ	przedwzmacniacza Preamp XMAX  Preamp XMAX Preamp XMAX Preamp XMAX
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 Wejście	Tape	In	(analogowe)    
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 Wyjście	Tape	Out	    

 Wejście	TalkBack    

 Tory	sygnałowe	BUS 43 26 26 26

 Wyjście	Main	(L,	R)    

 Mono	Sum    

 FlexMixy	 32	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)	 16	(Aux,	Subgroup,	Matriks)

 Wyjścia	Aux	(FlexMix)		 16	XLR	 16	(12	XLR	+	4	TRS)	 16	(12	XLR	+	4	TRS)	 10	(6	XLR	+	4	TRS)

 Wyjścia	CR/monitorowe    

 Wyjście	cyforwe	stereo	

 (AES/EBU) 
1 1 1 1

	 Statyczne	szyny	podgrup ‒ 4 4 4

 Ustawienia	A/B	Fat	Channel	

 (wszystkie	wejścia	i	wyjścia) 
   

 Typ	przetwarzania	Fat	

 Channel 
	definiowanie	własnych	ustawień,	widoku	i	stylu	pracy;	emulacje	klasycznych	kompresorów	i	vintage	EQ	

   

 
Szyny	FX

	 8	(dowolna	kombinacja		 4	(dowolna	kombinacja	 4	(dowolna	kombinacja	 4	(dowolna	kombinacja

	 	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)	 pogłosów	i	delaya)

 Graficzny	EQ	 16	 8	 8	 8

 Parametryczny	EQ	

 na	wyjściach 
6-pasmowy	 6-pasmowy	 6-pasmowy	 6-pasmowy

 Grupy	MUTE	 8	 8	 8	 8

 Sceny																																										sceny	zorganizowane	w	projekty;	profile	użyutkowników	chronione	hasłem;	opcje:	Save,	Copy,	Recall	(dostępne	filtry);	opcja	Scene	Safe

	Szybkie	przywoływanie	scen	 8	 8	 8	 8

 Grupy	DCA 24 24 24 24

 Interfejs	audio	USB	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)	 128	kanałów	(64x64)

 
Wbudowany	rejestrator	SD

	 Studio		 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny		 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny	 34x34	(32	ścieżki	+	dowolny

	 	 	 miks	stereo)		 miks	stereo)		 miks	stereo)	

 AVB	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)	 128	kanałów	(64x62)

 Oprogramowanie	

	 w	pakiecie                                 
UC	Surface,	Capture,	DAW	Studio	One	4.5	(polska	wersja	językowa),	QMix-UC

  

 Montaż	w	szafie	rackowej	 nie	 nie	 nie	 nie

 Sugerowana	cena	

 detaliczna	brutto 
16 999	zł	 13 999	zł	 10 999	zł	 8599	zł

za	pomocą	pokładowych	wtyczek	Fat	Channel.	Dzięki	nowemu	

silnikowi	FLEX	DSP	zwiększyła	się	również	liczba	dostępnych	

wtyczek.	Do	dyspozycji	mamy	21	(10	darmowych	i	11	dostęp-

nych	opcjonalnie)	korektorów	i	kompresorów	w	stylu	vintage,	

które	można	teraz	stosować	na	każdym	kanale	wejściowym	

i	szynie	wyjściowej,	od	klasycznych	limiterów	lampowych	po	

pasywne	korektory.	

Co	ważne,	wtyczki	Fat	Channel	serii	StudioLive	III	są	dostęp-

ne	zarówno	w	formacie	StudioLive,	jak	i	Studio	One.	Dzięki	temu	

możemy	z	nich	korzystać	w	trasie	i	w	studiu.	

Wbudowana	sieć	AVB

O	zaletach	płynących	ze	stosowania	rozwiązań	sieciowych	AVB	
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AVB, czyli Audio Video Bridging, jest rozszerzeniem standardu 

Ethernet stworzonym w celu zapewnienia gwarantowanej jakości 

usług, co w świecie audio oznacza, że próbki audio dotrą do celu na 

czas. Połączenia AVB umożliwiają wysyłkę audio ze sceny do kon-

soli za pomocą jednego ultralekkiego kabla ethernetowego CAT5e 

lub CAT6. Eliminuje to konieczność używania ciężkich, drogich mie-

dzianych kabli wielożyłowych, a przy okazji wyklucza degradację 

sygnału, związaną ze stosowaniem długich analogowych pyt. Nowe 

konsolety i miksery rackowe serii StudioLive III S zostały zapro-

jektowane tak, aby tworzenie sieci AVB nie nastręczało żadnych 

problemów. Tworzenie połączeń i routing sygnału do i z sieci  

możemy wykonać z ekranu dotykowego na konsoli mikserów serii 

StudioLive III S lub z UC Surface. 

Wszystkie produkty PreSonus AVB są wyposażone w funkcje 

ułatwiające zarządzanie połączeniami przez obsługę połączeń 

punkt-punkt dla prostych systemów dwuproduktowych. Wy-

starczy, że podłączymy stageboxy serii NSB do mikserów, aby 

dodać zdalne wejścia i wyjścia analogowe wszędzie tam, gdzie są 

potrzebne. Regulacji wzmocnienia zdalnych wejść dokonamy bez-

pośrednio z konsolety StudioLive III S. W każdej chwili możemy 

dodać do sieci miksery odsłuchu osobistego EarMix 16M, aby dać 

muzykom na scenie własny, konfigurowalny 16-kanałowy mikser 

monitorowy. Co więcej, kilka mikserów serii StudioLive III można 

połączyć w sieć, umożliwiając kierowanie dźwięku do i z dowolne-

go urządzenia w sieci, dzięki funkcji Digital Patching dostępnej na 

pokładzie mikserów serii StudioLive III S i w UC Surface.

Konfiguracja połączeń bez zmian kabla

Miksery StudioLive III S są zaprojektowane z uwzględnieniem 

koncepcji analogowej krosownicy o cyfrowej twarzy. To pozwala 

na połączenie dowolnego wejścia analogowego lub powrotu cy-

frowego (AVB, USB lub SD) do dowolnego kanału i indywidualne 

skonfigurowanie miksu. Ta wszechstronność umożliwia swobod-

ny routing audio do sieci AVB i nagrywanie wszystkiego, co chce-

my, przez USB, więc w żadnym wypadku nie jesteśmy ograniczeni 

do rejestracji kanałów wejściowych czy głównego miksu. 

Co więcej, funkcja zapewnia zmianę konfiguracji połączeń 

analogowych bez konieczności przepinania pojedynczego kabla! 

Wszystko odbywa się z poziomu „matrycy” w stole bądź aplikacji 

UC Surface w komputerze lub na tablecie. Dzięki cyfrowemu 

spatchowaniu mamy możliwość ustawienia przetwarzania 

równoległego i kierowania tego samego sygnału do wielu miejsc 

w sieci AVB. Kolejne przydatne zastosowanie obejmuje spatcho-

wanie 32 wejść w mikserze StudioLive 64S do dwóch oddzielnych 

banków suwaków, aby utworzyć jedną warstwę do wykorzystania 

wyłącznie dla FOH i drugą warstwę dla monitorów. Teraz może-

my przetwarzać i kierować sygnał każdego kanału na dwa różne 

sposoby. To tak, jakbyśmy mieli oddzielny mikser FOH i monitoro-

wy zamknięty w jednym urządzeniu.

Połączenia łańcuchowe

W przeciwieństwie do serii StudioLive AI miksery serii Studio- 

Live III S są kompletnymi urządzeniami 64-kanałowymi (StudioLi-

ve 64S) lub 32-kanałowymi (StudioLive 32S/32SX/32SC) nieza-

leżnie od tego, czy są uzupełniane przez lokalne wejścia/wyjścia. 

Dzięki uniwersalności sieci AVB można dzielić wejścia między 

mikserami, przekierowywać miksy z jednego miksera do drugiego 

oraz budować system z trzema lub więcej mikserami do zastoso-

wań takich jak FOH, monitory i miks transmisyjny. Miksery  

z większą liczbą kanałów DSP niż wbudowane we/wy, takie jak 

StudioLive 64S i StudioLive 32SC, mogą być łatwo rozbudo-

wywane przy użyciu wejść z innych mikserów w sieci lub przez 

podłączenie stageboxów serii NSB.

Nowe możliwości zarządzania 

W mikserach serii StudioLive III S przedefiniowano sceny, aby 

zapewnić użytkownikom większą elastyczność w pracy z nimi  

i z presetami.  Podobnie jak w przypadku optymalizacji silnika 

FLEX DSP nowe funkcje są również dostępne w najnowszej wer-

sji oprogramowania sprzętowego dla pierwszych wersji konsolet 

serii StudioLive III (niebieska linia kolorystyczna stołów) oraz 

modeli rackowych StudioLive. Wspomniałem już o uniwersalnych 

opcjach routingu oferowanych przez menu Digital Patching. Po 

skonfigurowaniu własnej matrycy routingu zapiszemy ją teraz  

w projekcie, aby przywołać, gdy tylko będziemy potrzebowali jej 

ponownie użyć. Sceny miksu są zapisywane w projekcie w celu 

przywołania ustawień Fat Channel, efektów, poziomów miksu  

i innych elementów bez zmiany starannie skonfigurowanych 

wejść i szyn. Indywidualna dla poszczególnych kanałów opcja 

Scene Safe zabezpiecza kluczowe kanały przed zmianą aktual-

nych parametrów podczas przywoływania sceny. 

Co więcej, projekty i sceny mogą być również powiązane  

z indywidualnymi profilami użytkowników. Chronione hasłem 

profile użytkowników sprawiają, że miksery cyfrowe serii Studio-

Live III S są idealnym rozwiązaniem dla zainstalowanych syste-

mów nagłośnienia z określonymi uprawnieniami przypisanymi do 

użytkownika. Możemy ograniczyć dostęp do przetwarzania kana-

łów, GEQ, ustawień przedwzmacniacza i innych. Możemy nawet 

ustawić limit maksymalnego zwiększania poziomu przy miksach.

Konsolety serii PreSonus StudioLive III S zostały zbudowa-

ne, aby zapewnić upragnione przez profesjonalistów funkcje 

wielkoformatowej konsolety w obudowie konsolety… małofor-

matowej. Miksery zaprojektowano z myślą o rygorach zarówno 

dźwięku live, jak i zainstalowanych systemów nagłośnienia. 

Wbudowany 128-kanałowy interfejs USB sprawia, że stoły 

sprawdzają się w pracy studyjnej i nagrywaniu dźwięku live. 

Potężna funkcja Digital Patching umożliwia swobodny routing 

sygnału audio do i z interfejsu USB, dzięki czemu można nagry-

wać dowolne 64 źródła dźwięku, w tym szyny i źródła sieciowe, 

które są podłączone do miksera. 

Potężny silnik PreSonus FLEX DSP zapewnia niezrównaną 

liczbę jednoczesnych procesorów dźwięku, uniwersalnych szyn 

miksu i wtyczek Fat Channel, dostępnych teraz na każdym kanale 

wejściowym i szynie wyjściowej. Wszystkie cztery miksery mają 

wspólne cechy i funkcje,  takie jak zaawansowana obsługa sieci 

AVB, nagrywanie przez USB czy funkcję Digital Patching, ale 

każdy model wyróżnia się innymi możliwościami zaspokajającymi 

różne potrzeby.  Sprawdź poniższą tabelę i wybierz mikser skrojo-

ny na miarę Twoich potrzeb. 

Patryk Korzonkowski

>>
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AVB, czyli Audio Video Bridging, jest rozszerzeniem standardu 

Ethernet stworzonym w celu zapewnienia gwarantowanej jakości 

usług, co w świecie audio oznacza, że próbki audio dotrą do celu na 

czas. Połączenia AVB umożliwiają wysyłkę audio ze sceny do kon-

soli za pomocą jednego ultralekkiego kabla ethernetowego CAT5e 

lub CAT6. Eliminuje to konieczność używania ciężkich, drogich mie-

dzianych kabli wielożyłowych, a przy okazji wyklucza degradację 

sygnału, związaną ze stosowaniem długich analogowych pyt. Nowe 

konsolety i miksery rackowe serii StudioLive III S zostały zapro-

jektowane tak, aby tworzenie sieci AVB nie nastręczało żadnych 

problemów. Tworzenie połączeń i routing sygnału do i z sieci  

możemy wykonać z ekranu dotykowego na konsoli mikserów serii 

StudioLive III S lub z UC Surface. 

Wszystkie produkty PreSonus AVB są wyposażone w funkcje 

ułatwiające zarządzanie połączeniami przez obsługę połączeń 

punkt-punkt dla prostych systemów dwuproduktowych. Wy-

starczy, że podłączymy stageboxy serii NSB do mikserów, aby 

dodać zdalne wejścia i wyjścia analogowe wszędzie tam, gdzie są 

potrzebne. Regulacji wzmocnienia zdalnych wejść dokonamy bez-

pośrednio z konsolety StudioLive III S. W każdej chwili możemy 

dodać do sieci miksery odsłuchu osobistego EarMix 16M, aby dać 

muzykom na scenie własny, konfigurowalny 16-kanałowy mikser 

monitorowy. Co więcej, kilka mikserów serii StudioLive III można 

połączyć w sieć, umożliwiając kierowanie dźwięku do i z dowolne-

go urządzenia w sieci, dzięki funkcji Digital Patching dostępnej na 

pokładzie mikserów serii StudioLive III S i w UC Surface.

Konfiguracja połączeń bez zmian kabla

Miksery StudioLive III S są zaprojektowane z uwzględnieniem 

koncepcji analogowej krosownicy o cyfrowej twarzy. To pozwala 

na połączenie dowolnego wejścia analogowego lub powrotu cy-

frowego (AVB, USB lub SD) do dowolnego kanału i indywidualne 

skonfigurowanie miksu. Ta wszechstronność umożliwia swobod-

ny routing audio do sieci AVB i nagrywanie wszystkiego, co chce-

my, przez USB, więc w żadnym wypadku nie jesteśmy ograniczeni 

do rejestracji kanałów wejściowych czy głównego miksu. 

Co więcej, funkcja zapewnia zmianę konfiguracji połączeń 

analogowych bez konieczności przepinania pojedynczego kabla! 

Wszystko odbywa się z poziomu „matrycy” w stole bądź aplikacji 

UC Surface w komputerze lub na tablecie. Dzięki cyfrowemu 

spatchowaniu mamy możliwość ustawienia przetwarzania 

równoległego i kierowania tego samego sygnału do wielu miejsc 

w sieci AVB. Kolejne przydatne zastosowanie obejmuje spatcho-

wanie 32 wejść w mikserze StudioLive 64S do dwóch oddzielnych 

banków suwaków, aby utworzyć jedną warstwę do wykorzystania 

wyłącznie dla FOH i drugą warstwę dla monitorów. Teraz może-

my przetwarzać i kierować sygnał każdego kanału na dwa różne 

sposoby. To tak, jakbyśmy mieli oddzielny mikser FOH i monitoro-

wy zamknięty w jednym urządzeniu.

Połączenia łańcuchowe

W przeciwieństwie do serii StudioLive AI miksery serii Studio- 

Live III S są kompletnymi urządzeniami 64-kanałowymi (StudioLi-

ve 64S) lub 32-kanałowymi (StudioLive 32S/32SX/32SC) nieza-

leżnie od tego, czy są uzupełniane przez lokalne wejścia/wyjścia. 

Dzięki uniwersalności sieci AVB można dzielić wejścia między 

mikserami, przekierowywać miksy z jednego miksera do drugiego 

oraz budować system z trzema lub więcej mikserami do zastoso-

wań takich jak FOH, monitory i miks transmisyjny. Miksery  

z większą liczbą kanałów DSP niż wbudowane we/wy, takie jak 

StudioLive 64S i StudioLive 32SC, mogą być łatwo rozbudo-

wywane przy użyciu wejść z innych mikserów w sieci lub przez 

podłączenie stageboxów serii NSB.

Nowe możliwości zarządzania 

W mikserach serii StudioLive III S przedefiniowano sceny, aby 

zapewnić użytkownikom większą elastyczność w pracy z nimi  

i z presetami.  Podobnie jak w przypadku optymalizacji silnika 

FLEX DSP nowe funkcje są również dostępne w najnowszej wer-

sji oprogramowania sprzętowego dla pierwszych wersji konsolet 

serii StudioLive III (niebieska linia kolorystyczna stołów) oraz 

modeli rackowych StudioLive. Wspomniałem już o uniwersalnych 

opcjach routingu oferowanych przez menu Digital Patching. Po 

skonfigurowaniu własnej matrycy routingu zapiszemy ją teraz  

w projekcie, aby przywołać, gdy tylko będziemy potrzebowali jej 

ponownie użyć. Sceny miksu są zapisywane w projekcie w celu 

przywołania ustawień Fat Channel, efektów, poziomów miksu  

i innych elementów bez zmiany starannie skonfigurowanych 

wejść i szyn. Indywidualna dla poszczególnych kanałów opcja 

Scene Safe zabezpiecza kluczowe kanały przed zmianą aktual-

nych parametrów podczas przywoływania sceny. 

Co więcej, projekty i sceny mogą być również powiązane  

z indywidualnymi profilami użytkowników. Chronione hasłem 

profile użytkowników sprawiają, że miksery cyfrowe serii Studio-

Live III S są idealnym rozwiązaniem dla zainstalowanych syste-

mów nagłośnienia z określonymi uprawnieniami przypisanymi do 

użytkownika. Możemy ograniczyć dostęp do przetwarzania kana-

łów, GEQ, ustawień przedwzmacniacza i innych. Możemy nawet 

ustawić limit maksymalnego zwiększania poziomu przy miksach.

Konsolety serii PreSonus StudioLive III S zostały zbudowa-

ne, aby zapewnić upragnione przez profesjonalistów funkcje 

wielkoformatowej konsolety w obudowie konsolety… małofor-

matowej. Miksery zaprojektowano z myślą o rygorach zarówno 

dźwięku live, jak i zainstalowanych systemów nagłośnienia. 

Wbudowany 128-kanałowy interfejs USB sprawia, że stoły 

sprawdzają się w pracy studyjnej i nagrywaniu dźwięku live. 

Potężna funkcja Digital Patching umożliwia swobodny routing 

sygnału audio do i z interfejsu USB, dzięki czemu można nagry-

wać dowolne 64 źródła dźwięku, w tym szyny i źródła sieciowe, 

które są podłączone do miksera. 

Potężny silnik PreSonus FLEX DSP zapewnia niezrównaną 

liczbę jednoczesnych procesorów dźwięku, uniwersalnych szyn 

miksu i wtyczek Fat Channel, dostępnych teraz na każdym kanale 

wejściowym i szynie wyjściowej. Wszystkie cztery miksery mają 

wspólne cechy i funkcje,  takie jak zaawansowana obsługa sieci 

AVB, nagrywanie przez USB czy funkcję Digital Patching, ale 

każdy model wyróżnia się innymi możliwościami zaspokajającymi 

różne potrzeby.  Sprawdź poniższą tabelę i wybierz mikser skrojo-

ny na miarę Twoich potrzeb. 

Patryk Korzonkowski
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W  
projektowaniu 

SE 2300 skupiono się na 

większej wszechstron-

ności i użyteczności, 

przy zachowaniu klasycznego brzmienia 

oryginału. Dlatego stwierdzenie, że jest 

przeznaczony do szerokiej gamy zastoso-

wań studyjnych od wokalu po instrumenty 

akustyczne, z pewnością pasuje lepiej do 

tego modelu niż do poprzednika. Ręcznie 

wykonana kapsuła o dużej membranie, 

ekranowany transformator i wzmacniacz 

klasy A zapewniają wysoką jakość dźwię-

ku, niski poziom szumów i równomierną, 

dobrze zrównoważoną charakterystykę 

częstotliwościową. Każda kapsuła SE 

2300 jest ręcznie wytwarzana i indywidu-

alnie strojona w każdym urządzeniu. 

W konstrukcji SE 2300 wyeliminowa-

no użycie jakichkolwiek układów scalo-

nych, co pomogło w polepszeniu para-

metrów. Niski poziom szumów własnych, 

stałą wydajność i wysoką czułość zapew-

niają części elektroniczne o niewielkiej 

Wielokrotnie nagradzany sE 2200, który wybrała 
m.in. Amy Winehouse, doczekał się godnego  
następcy. Mamy do czynienia bardziej  
z ewolucją niż rewolucją

SE 2300

tolerancji montowane powierzchniowo. 

Wysoka jakość wykonania ożywia ducha 

klasycznych mikrofonów studyjnych, 

transformator zapewnia doskonałą  

głębię całego obrazu dźwiękowego,  

a solidnie ekranowana metalowa obudo-

wa gwarantuje bezgłośną pracę.

Elektronika i dwa przełączane tłumiki 

zapewniają wysoki zakres dynamiki. 

Jednocześnie za sprawą trójpozycyjnego 

tłumika SE 2300 nie boi się najcięższych 

gitar elektrycznych, najgłośniejszych blach 

czy dudniącej stopy. Dodatkowo dwa 

przełączalne filtry górnoprzepustowe 

eliminują dudnienie lub odgłosy kroków, 

a także kompensują nadmiar częstotli-

wości basowych spowodowany efektem 

zbliżeniowym.

Trójpozycyjny przełącznik z tyłu mi-

krofonu SE 2300 zmienia charakterystykę 

kierunkową z dookolnej na kardioidalną lub 

ósemkową. Pozwala to na doskonałą kontro-

lę równowagi między dźwiękiem bezpośred-

nim a dźwiękiem otoczenia. 

Model SE 2300 jest również wyposażo-

ny w Isolation Pack. W jego skład wchodzą: 

uchwyt przeciwwstrząsowy, zintegrowany 

metalowy pop filtr i adapter, który pasuje do 

każdego statywu mikrofonowego.

Klasyczny duch starego dobrego  mi-

krofonu przetrwał pomimo zmieniających 

się standardów. To akurat może ucieszyć 

użytkowników. Otrzymują podobne 

brzmienie ze znacznie zwiększonym wa-

chlarzem zastosowań, a przy tym nie płacą 

za to wiele więcej.

Cezary Kępski

To samo 
brzmienie, 
więcej 
możliwości  

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

   Kapsuła ręcznie wykonana 1” 

 w pełni pojemnościowa

   Charakterystyka kierunkowa kardioidalna, 

 dookolna, ósemkowa

   Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz

   Czułość 24 mV/Pa (-32,5 dBV)

   Maks. SPL 126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB pad) 

 (0,5% THD @ 1kHz)

   Poziom szumów własnych 9 dB (A-ważone)

   Dynamika 117 / 127 / 137 dB (0/-10/-20 dB 

 zależnie od ustawienia tłumika)

   Odstęp sygnału od szumu 85 dB

   Filtr górnoprzepustowy 80 / 160 Hz, 6 dB/okt.

   Tłumik -10 / -20 dB

   Zasilanie 48 V zgodnie z IEC 61938

   Impedancja 40 Ω

   Zalecane obciążenie >1 kΩ

   Pobór prądu 4,8 mA

   Złącze 3-pinowe męskie XLR 

   Wymiary 51 x 215mm

   Waga 611 g 

Cena  1299 zł

zd
ję

ci
e:

 s
E

 E
le

ct
ro

n
ic

s



lipiec–wrzesień 2019 25

NAGRAJ MUZĘ 

Szczęśliwa 
siódemka
N

ajnowsza konstrukcja sE Elec-

tronics jest pojemnikiem back-

-elektretowym przeznaczo-

nym do studia i występów live. 

Według producenta radzi sobie zarówno 

z wokalem, jak i instrumentami: gitarą, 

fortepianem czy perkusją. Konstrukcja 

oparta na elementach dyskretnych  

i beztransformatorowe wyjście zapew-

niają naturalny dźwięk w całym paśmie. 

Instrumenty mają przejrzystość i głębię. 

Krótka ścieżka sygnału i nowoczesna 

elektronika sprawiają, że otrzymujemy 

mikrofon o najmniejszych szumach wła-

snych w swojej klasie. 

Wydaje się, że po udanym modelu SE V7  
i wypuszczeniu jego licznych odmian szanghajska 
firma najwyraźniej uwierzyła w szczęśliwą  
siódemkę. Dlatego następcą pojemnościowego 
SE8 jest… SE7. Czy jednak rzeczywiście  
następcą?

SE7 

Ultracienka membrana daje doskonałą 

odpowiedź. Z kolei głośne źródła dźwięku 

okiełznamy za pomocą tłumika zmniejsza-

jącego dynamikę o 20 dB, co zabezpiecza 

przedwzmacniacz lub mikser przed prze-

ciążeniem. W uniknięciu przebasowania 

pomaga filtr górnoprzepustowy ustawiony 

na 80 Hz, a metalowa, ekranowana obu-

dowa zapobiega zakłóceniom i powinna 

wytrzymać upadki czy uderzenia.

SE7 jest dostarczany w zestawie  

z uchwytem przeciwwstrząsowym oraz 

adapterem mikrofonowym pasującym do 

każdego statywu.

Z opisu wynika, że nowy mikrofon w 

zasadzie nie różni się od swego poprzedni-

ka. Gdy jednak przyjrzymy się parametrom, 

okazuje się, że SE7 to jednak młodszy brat 

SE8 nie tylko pod względem chronologii, ale 

i z parametrów. Podobnie jak dynamiczny 

SE V7 ten mikrofon jest skierowany do 

osób, które ważą jakość i cenę. Najnowszy 

pojemnik sE Electronic ma mniej fajerwer-

ków od SE8, choć pozostaje kompetentnym 

narzędziem w studiu i na scenie. Mimo to 

kosztuje około połowy tego, co starszy 

brat! Za to oferuje znacznie więcej niż  

pół jakości. Warto się o tym samodzielnie 

przekonać i przetestować SE7 w jednym  

z dobrych sklepów muzycznych.

Cezary Kępski

 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

   Kapsuła 1/2” pojemnościowa elektretowa 

   Charakterystyka kierunkowa kardioidalna

   Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz

   Czułość 19 mV/Pa (-34,5 dBV)

   Maks. SPL 136 / 156 dB (0/20 dB z tłumikiem)

   Poziom szumów własnych 16 dB (A-ważone)

   Dynamika 120 / 140 dB (0/-20 dB zależnie 

 od ustawienia tłumika)

   Odstęp sygnału od szumu 78 dB

   Filtr górnoprzepustowy 80 Hz, 6 dB/okt.

   Tłumik -20 dB

   Zasilanie 48 V zgodnie z IEC 61938

   Impedancja 200 Ω

   Zalecane obciążenie >1 kΩ

   Pobór prądu 3 mA

   Złącze 3-pinowe męskie XLR 

   Wymiary 23 x 120 mm

   Waga 128 g 

Cena  429 zł

Do pary

SE7 występuje również w wersji  

parowanej, przydatnej do nagrań ste-

reo, choćby fortepianu. Egzemplarze są 

dobierane spośród setek pojedynczych 

mikrofonów, by zapewnić identyczną 

wydajność i najwyższą możliwą  

spójność. Pary oferowane są  

w podobnym zestawie, co pojedyncze  

egzemplarze: z osłonami  

przeciwwietrznymi i adapterami

mikrofonowymi.
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L
askę dynamitu wykonaną przez 

sE Electronics należy podłączyć 

między mikrofon wstęgowy lub 

dynamiczny a przedwzmacniacz 

mikrofonowy. Urządzenie zapewnia +28 dB 

podbicia sygnału. Oprócz wzmocnienia 

DM1 Dynamite zapewnia najmniejszą 

impedancję wyjściową w swojej klasie. To 

umożliwia prowadzenie długich tras ka-

blowych przy jednoczesnym zmniejszeniu 

podatności na zakłócenia RF, brzęczenie  

i szum. Dzięki temu do przedwzmacniacza 

dociera lepszy sygnał, bez dodatkowych 

szumów lub niepożądanego podbarwienia 

SE dotąd nie miało na koncie przedwzmacniaczy 
mikrofonowych. Ten wyróżnia się nie tylko para-
metrami

SE DM1 Dynamite

dźwięku. Za sprawą obudowy wykonanej 

z metalu, solidnej konstrukcji i wysokiej 

jakości użytych materiałów Dynamite nie 

zdetonuje nawet w trudnych warunkach. 

Do uzyskania optymalnych wyników 

producent zaleca podłączenie DM1 

bezpośrednio do wyjścia mikrofonu.  

W razie potrzeby można użyć kabla mię-

dzy mikrofonem a urządzeniem DM1. 

Im krótszy kabel, tym lepsza ogólna 

wydajność.

Urządzenie staje się coraz bardziej 

popularne ze względu na swoją ergono-

mię, cenę oraz parametry techniczne. 

Warto zwrócić uwagę na ten przed-

wzmacniacz, gdyż trudno dopatrzeć się  

w nim słabych stron.

Cezary Kępski

Niezła laska
 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

   Pasmo przenoszenia 10 Hz – 120 kHz (-0,3 dB)

   Wzmocnienie 28 dB (przy obciążeniu 1 kΩ)

   Maks. poziom wyjściowy (0,5% THD): 

 8,3 dBV (2,6 V)

   Poziom szumów na wyjściu 9 μV (JIS-A)

   Zasilanie 48 V zgodnie z IEC 61938

   Impedancja 135 Ω

   Zalecane obciążenie >1 kΩ

   Pobór prądu 3 mA

   Złącze 3-pinowe męskie/żeńskie XLR 

   Wymiary 19 x 95,5 mm

   Waga 80 g

Cena  1299 zł

Po co przedwzmacniacz

Głównym zadaniem wzmacniacza mikrofonowego jest dopasowanie rezystancji  

i czułości wejściowej do wymagań elektrycznych mikrofonu. Urządzenie wzmacnia słaby 

sygnał z mikrofonu do poziomu liniowego, dzięki czemu nadaje się on do dalszej pracy.
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Niezła laska
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N
ajnowsze dzieło duńskiej 

firmy ma zastąpić serię AIR, 

pochodzącą z początku wieku 

i przeznaczoną dla najbardziej 

wymagających realizatorów dźwięku, 

specjalistów od miksu, producentów  

i montażystów. Core – trójdrożne Core 59 

i dwudrożne Core 7 – są wyposażone we 

wzmacniacze pracujące w klasie D, układ 

DSP i sztywną płytę przednią o grubości  

32 mm. Zapewniają liniową charakterysty-

kę niskich częstotliwości od 42 Hz, a przy 

-6 dB schodzą do 38 Hz.

Niemęczące głośniki

Przyjrzyjmy się bliżej konstrukcji Core 

59. Projektanci zadbali, by praca z tymi 

monitorami nie męczyła. Przykładem jest 

nowy wysokotonowy głośnik Esotar Pro 

z miękką kopułką. Oparto go na pomy-

słowej konstrukcji Helix. Wewnętrzna 

kopuła umieszczona tuż za membraną, 

która optymalizuje przepływ powietrza, 

wygładza charakterystykę częstotliwo-

ściową i eliminuje niepożądane rezonanse 

wewnętrzne. Dzięki temu monitor znako-

micie obrazuje i odwzorowuje transjenty 

oraz naturalną charakterystykę wysokich 

częstotliwości.

Za średnie tony odpowiada pięciocalo-

wy głośnik wykonany z MSP (Magnesium 

Silicate Polymer), materiału opracowanego 

przez Dynaudio. MSP łączy lekkość, sztyw-

ność i tłumienie. Po dodaniu aluminiowej 

cewki charakteryzuje się niezwykle szybką 

reakcją i pełną kontrolą ze strony systemu 

magnesów neodymowych.

Za sprawą zwrotnic ustawionych 

w punktach podziału 312 Hz i 5,1 kHz 

monitor zapewnia znacznie więcej newral-

gicznego zakresu wokalnego z jednego 

Dynaudio już nie raz 
wyznaczało trendy  
w branży pro audio. 
Najnowszą serią 
monitorów, w której 
skład wchodzą modele 
Core 7 i Core 59, znów 
chce namieszać na rynku 

Dynaudio Core

DSP łatwe 
w użyciu

Wystarczy zamontować specjalne 

podkładki Dynaudio, aby chronić wykoń-

czenie obudowy i ustabilizować monitor 

na powierzchni montażowej. Core są 

także przystosowane do standardowych 

uchwytów montażowych VESA  

i specjalnych uchwytów K&M, gdybyśmy 

chcieli je zamontować do ściany lub do 

sufitu jako część wielokanałowego lub 

immersyjnego systemu referencyjnego, 

takiego jak Dolby ATMOS.

Ustawienie ma wpływ także na pracę 

DSP. W modelach poprzedniej generacji 

DSP było obecne, ale jego obsługa nie 

należała do najłatwiejszych. Dlatego  

w serii Core monitory mają dwa przełącz-

niki filtrujące. Wybranie opcji Desk jest 

zalecane, gdy monitory stoją na meter 

bridge’u wieloformatowej konsoli mikser-

skiej. Kompensuje ono pierwsze odbicie 

tworzone przez powierzchnię konsolety. 

Jeżeli monitory umieścimy w specjalnie  

zbudowanej ścianie, wybieramy  

w pierwszym filtrze pozycję Soffit, która 

rekompensuje podbicie basów. Z kolei  

po umieszczeniu monitorów w pobliżu 

ścian lub sufitu należy ustawić filtr 2  

w pozycji Wall lub Corner. W ten sposób 

kompensujemy odbicia fali dźwiękowej 

od ścian, zwłaszcza gdy chodzi o niskie 

częstotliwości.

Gra w jasno-ciemno

Core wykorzystuje koncepcję Sound  

Balance zastosowaną w serii LYD, różniącą 

się od typowej korekcji półkowej prze-

twornika wysokotonowego i niskoto-

nowego. Zamiast prostego dostrajania 

poziomu głośnika wysokotonowego  

w górę lub w dół, co wpływa na charak-

terystykę fazową, monitor wykorzystuje 

przetwornika niż typowe konstrukcje.  

To zwiększa wygodę przy podejmowaniu 

decyzji o balansie wokali czy dialogów. 

Dostępna jest również opcja zwrotnicy 

Linkwitza-Rileya przy 80 Hz. Przydaje się 

do rozszerzenia pasma w zakresie niskich 

częstotliwości, gdy używamy monitorów 

Core z subwooferem.

Komplet głośników uzupełnia nowy 

dziewięciocalowy przetwornik niskoto-

nowy, który opracowano w półtora roku. 

Zastosowano w nim między innymi rozwią-

zania wykorzystane w subwooferze 18S, 

który schodzi do 16 Hz. W wyniku tego  

w głośniku znalazła się miedziana cewka  

i karkas z włókna szklanego, który napę-

dzają ceramiczne magnesy i wzmacniacz  

o mocy 500 W pracujący w klasie D. 

Dowolne ustawienie

Już seria AIR umożliwiła zastosowanie 

głośnika trójdrożnego w wielu orienta-

cjach bez uszczerbku dla charakterystyki 

fazowej przetworników: średniotonowego 

i wysokotonowego. W tym celu zastosowa-

no uszczelniony zespół głośnika średnioto-

nowego i wysokotonowego, który można 

obracać w obudowie.

Płyta przednia Orbit w monitorach 

Core również się obraca. Dzięki temu 

można ich używać do kanału lewego, 

prawego lub centralnego. Możemy 

nawet umieścić głośnik niskotonowy nad 

głośnikami: wysokotonowym i średnioto-

nowym, aby zmieścić go przed konsoletą 

w konfiguracji LCR.

Pomyślano też o wygodnym usta-

wianiu w dowolnej pozycji: na bokach, 

pionowo, a czasem nawet odwrotnie. 

Dlatego wykonano w Core wgłębienia 

na wszystkich czterech ścianach.  
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Głośnik wysokotonowy 

1”

Głośnik średniotonowy   

5”

Głośnik niskotonowy   

9”

Wejścia     

wejścia analogowe i cyfrowe AES3

Maksimum 24 bity/192 kHz  

w zależności od sygnału wejściowego

Maksymalny poziom SPL 

112 dB przy 1 m w warunkach bezechowych, 

118 dB w półprzestrzeni

Częstotliwość podziału zwrotnicy 

312,5 Hz (niskie/średnie częstotliwości) / 5,1 kHz 

(średnie/wysokie częstotliwości)

Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB) 

38 Hz – 24 kHz 

Charakterystyka częstotliwościowa (±3 dB) 

42 Hz – 21 kHz 

Konstrukcja    

bass reflex z przodu

Wzmacniacze 

Pascal klasy D, wysokie częstotliwości 150 W / średnie 

częstotliwości 500 W / niskie częstotliwości 500 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.)  

280 x 380 x 550 mm

Waga 

24,6 kg

Cena  10 990 zł

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA CORE 59

filtr środkowoprzepustowy o pełnym 

zakresie częstotliwości, który przechyla się 

w zależności od pożądanej charakterystyki 

tonalnej. W ustawieniu Dark cała charakte-

rystyka częstotliwościowa jest przechylona 

tak, że 20 kHz jest stłumione o -1,5 dB,  

a 20 Hz jest podbite o +1,5 dB. W ustawie-

niu Bright jest odwrotnie. W ten sposób 

zostaje zachowana odpowiednia charakte-

rystyka fazowa pomiędzy przetwornikami  

i zapewniana odpowiednia barwa.

W każdym systemie monitorowania 

kluczowe znaczenie ma poziom szumów 

i rozdzielczość sygnału. Monitory Core 

oferują zakres od 0 dBu do +24 dBu, aby 

dopasować czułość wejścia analogowego 

do poziomu wyjściowego. Po optymalizacji 

przetwarzają wszystkie sygnały analogo-

we z częstotliwością próbkowania 192 kHz 

i 64-bitową rozdzielczością w procesorze 

DSP (z 24-bitowego przetwornika analo-

gowo-cyfrowego), co zwiększa precyzję.

Jeden z przełączników określa maksy-

malny wyjściowy poziom SPL przy najwięk-

szej głębi bitowej w DSP. Jeśli chcemy uzy-

skać maksymalny poziom, ustawiamy go na 

112 dB. Gdy pracujemy głównie na niższych 

poziomach, wybieramy niższe ustawienie 

SPL. W ten sposób optymalizujemy głębię 

bitową procesora DSP dla obu wejść.

Parametry akustyczne i walory monta-

żowe najnowszych monitorów Dynaudio 

sprawiają, że urządzenia sprawdzają się 

w bliskim i średnim polu, jako monitor 

główny i do montażu podsufitowego. Core 

poradzą sobie w masteringu, miksowaniu 
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Głośnik wysokotonowy 

1”

Głośnik średniotonowy   

7”

Wejścia    

wejścia analogowe i cyfrowe AES3

Maksimum 24-bit/192 kHz  

w zależności od sygnału wejściowego

Maksymalny poziom SPL 

112 dB przy 1 m w warunkach bezechowych, 118 dB  

w półprzestrzeni

Częstotliwość podziału zwrotnicy 

2300 Hz

Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB)

38 Hz – 24 kHz 

Charakterystyka częstotliwościowa  (±3 dB)

44 Hz – 21 kHz 

Konstrukcja    

bass reflex z przodu

Wzmacniacze 

Pascal klasy D, wysokie częstotliwości 150 W / niskie 

częstotliwości 500 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.)  

220 x 370 x 390 mm

Waga     

14,7 kg

Cena  6990 zł

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA CORE 7 i nagrywaniu muzyki, remixingu teatral-

nym, montażu i projektowaniu dźwięku 

do gier. Pozwalają usłyszeć wszystko, co 

potrzeba. Warto dać im szansę i sprawdzić, 

czy rzeczywiście ich zaawansowane DSP 

odnajduje się w naszym studiu.

Konrad Majchrowski
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Przysłowie chińskie mówi, 
że jeden obraz jest warty tysiąc 
słów. Nie mówi nic o ruchomych 
obrazach, bo prawdopodobnie 
starożytnym Chińczykom skończył 
się przelicznik. I w tym kontekście 
system transmisji ruchomego 
obrazu Marantza należy 
postrzegać jako czystą 
okazję

Obrazy 
z tyczki 

O 
ile jednak starożytnym 

Chińczykom trudno byłoby 

obiektywnie wycenić sys-

tem transmisji Marantza, 

o tyle nam łatwo go docenić. Kompak-

towa, lekka konstrukcja mieści się na 

każdym biurku i bez trudu można ją 

przenieść. Kryje kamerę internetową 

Full HD zgodną z kompresją wideo 

H.264, wysokiej jakości mikrofon 

pojemnościowy USB 16 bitów/48 kHz, 

zintegrowany z podstawą urządzenia 

oraz pierścień świetlny LED, zrównowa-

żony do światła dziennego. Do AVS są 

załączone akcesoria filtrujące do dosto-

sowania studyjnego wyglądu produkcji 

z chłodnym, ciepłym i dyfuzyjnym 

filtrem.

Za sprawą Marantza AVS może-

my przesyłać obraz strumieniowo lub 

przygotować podcast bez korzystania 

z dodatkowego sprzętu. Do wymiany 

informacji wyposażono go w szybkie 

łącze USB-C i wbudowany hub USB. Ma 

także wzmacniacz słuchawkowy, dzięki 

czemu monitorujemy dźwięk w czasie 

rzeczywistym.

Jeśli ktoś szuka prostego, poręcznego 

i lekkiego sprzętu do nadawania obra-

zu, powinien wypróbować propozycję 

Marantza. Znajdzie tam wszystko, co 

niezbędne.

Cezary Kępski

Marantz AVS

 
Kamera 

	Czujnik CMOS

	Ukośne pole widzenia: 70 °

	Rozdzielczość optyczna: 2MP

	Nagrywanie wideo: Full HD 1080p (do 1920 x 

 1080 pikseli)

	Szybkość klatek: 30 fps / 1080p, 30 fps / 720p

	Kompresja wideo: H.264

	Przełącznik włącz / wyłącz

	Automatyczna korekcja słabego oświetlenia 

 i balansu bieli

	Kompatybilny z Windows XP, 7, 8, 10, 

 Mac OS X, Linux, Android

	Działa w trybie USB Video Device Class (UVC)

	Sterownik USB 2.0 – zgodny z klasą 2

Wbudowany mikrofon

	Mikrofon pojemnościowy elektretowy

	Charakterystyka kierunkowości: półkardioidalna 

 (kardioidalna na półkuli powyżej powierzchni 

 montażowej)

	Czułość obwodu otwartego: -44 dB ±3 dB 

 (0 dB = 1 V / Pa @ 1 kHz)

	Impedancja wyjściowa: 2,2 kΩ ±30% (@ 1 kHz)

	Częstotliwość próbkowania: 32 kHz / 44,1 kHz / 

 48 kHz przy 16 bitach

	Pasmo przenoszenia: 150 Hz – 10 kHz

	Stosunek sygnału do szumu: >60 dB (1 kHz 

 przy 1% THD)

	Maks. SPL: 100 dB

	Przełącznik włącz / wyłącz

Wzmacniacz słuchawkowy

	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

	Moc wyjściowa: 130 mW

	Potencjometr poziomu

	Wyjście stereo 3,5 mm

	Miksowanie dźwięku z mikrofonu 

 z wejściem audio USB

Pierścień świetlny LED

	4-calowy ściemniany pierścień LED

	30 szerokokątnych białych diod LED (5600K)

	3 filtry pomocnicze: rozproszone światło 

 dzienne, światło zimne, światło ciepłe

USB

	USB 1 i 2: (2) Typ A USB 3.0, 0,75 A – całkowity 

 dostępny prąd między dwoma portami do 

 zasilania urządzeń

	Do komputera: (1) złącze USB-C / połączenie 

 USB 3.0

	Wejście audio USB: urządzenie głośnikowe 

 zgodne z klasą 2 do monitorowania dźwięku 

 w wyjściu słuchawkowym – ustawiane przez 

 użytkownika w komputerze

Wyjście pomocnicze mikrofonu

	Wbudowane wyjście liniowe na 

 3,5-milimetrowym gnieździe TRS

Wymiary

	Wys. x szer. x głęb.: 485 x 188 x 159 mm

	Waga: 1,04 kg

Zasilanie

	Zasilacz AC-DC

	Kompatybilny ze 100 ~ 240 VAC

	Wyjście 12 VDC przy 1 wzmacniaczu

Cena  850 zł

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA
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Najnowsza konstrukcja amerykańskiego  
producenta powstała z myślą o tych, którzy  
niezwykle cenią brzmienie Telefunkena,  
ale chwilowo nie dysponują 50 tysiącami złotych. 
A właśnie taką cenę osiąga oryginał

Zabrzmij 
jak legenda 

W
A-251 jest w pełni  

lampową konstrukcją  

wielkomembranową  

z zewnętrznym zasila-

niem transformatorowym i trzema cha-

rakterystykami kierunkowości. Brzmie-

nie oryginalnego modelu można usłyszeć 

na niezliczonej liczbie najlepszych nagrań. 

Klon WA-251 doskonale sprawdzi się 

zarówno w studiach profesjonalnych, 

jak i domowych, a także w aplikacjach 

broadcastowych. Jest przy tym uniwer-

salny. Znakomicie brzmi na nim gitara 

elektryczna i akustyczna, bas, bębny, for-

tepian, instrumenty smyczkowe lub dęte. 

Jednak oryginał największą popularność 

zdobył w latach sześćdziesiątych ubiegłe-

go stulecia jako mikrofon wybierany do 

nagrań wokalu. 

Było bardzo trudno stworzyć klon, 

który godnie reprezentowałby oryginał. 

Przeszkodę stanowiły głównie niedostęp-

ne już komponenty, użyte do produkcji 

Telefunkena. Kolejną trudność stanowiły 

koszty. Należało tak je wyważyć, by cena 

nie odstraszyła potencjalnego klienta.

Pierwszym technicznym wyzwaniem 

była kapsuła, która miała odwzorować 

brzmienie oryginalnej CK12, dającej pięk-

ną aksamitną górę i wyważony środek. Jej 

odpowiednikiem w mikrofonie WA-251 

jest WA-12-B-60V. Wykonano ją  

w całości z mosiądzu (z wyjątkiem części 

teflonowych). Jest napylona warstwą 

24-karatowego złota o grubości 6 mikro-

nów i pokryta folią PET NOS (mylar).  

W efekcie tych zabiegów otrzymano 

spójną, niezawodną kapsułę, która pasuje 

do charakterystyki częstotliwościowej 

i tonalności klasycznej kapsuły z lat sie-

demdziesiątych.

Użyty transformator to amerykańska 

konstrukcja CineMag USA, która w najwier-

niejszy sposób pomaga osiągnąć odpowied-

nią prezencję najwyższych częstotliwości  

i szeroko brzmiący niski środek.

Z kolei lampa JJ 12AY7, wytwarzana 

na Słowacji, ma najpiękniejszą odpowiedź 

częstotliwościową. Przy okazji spełnia 

wszystkie wymogi brzmienia, które obecnie 

określa się słowem „vintage”.

W WA-251 zastosowano wysokiej klasy 

polistyrenowe kondensatory sprzęgające, 

niemieckie kondensatory Wima z plastiko-

wą folią w charakterze dielektryku, a także 

francuski kondensator Solen.

 Jednym z często pomijanych elemen-

tów mikrofonu lampowego jest 7-pinowy 

kabel łączący mikrofon z zasilaczem. Warm 

Audio ściśle współpracuje ze szwajcarską 

firmą Gotham Audio, aby korzystać z ich 

starannie skonstruowanego 7-pinowego 

kabla GAC-7. Użycie tego kabla zwiększa 

ogólny rozmiar nagrywanego obrazu w 

polu stereo, zmniejszając przesunięcie 

fazowe. Okablowanie Gotham jest bardzo 

Warm Audio WA-251

drogie, ma charakter butikowy, ale spełnia 

bardzo ważną rolę.

Szczęśliwe nie wszystkie elementy były 

równie drogie jak kabel. Dlatego teraz warto 

wypróbować WA-251, by przekonać się, 

że legendarne brzmienie może kosztować 

ułamek ceny oryginału.

Konrad Majchrowski

 
Kapsuła niestandardowa WA-12-B-60V, podwójna 

tylna płyta,  wykonana w całości z mosiądzu, w stylu 

historycznej kapsuły CK12

Transformator wyjściowy CineMag USA

Lampa JJ 12AY7 produkcji słowackiej

Kabel 5-metrowy Gotham 5 GAC-7, 7-pinowy do 

mikrofonu lampowego

Kondensatory Wima, Solen i polistyrenowe

Charakterystyki kierunkowe kardioidalna, dookolna, 

ósemkowa

Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz

Impedancja wyjściowa 200 Ω

Maks. SPL 132 dB (< 0,5% THD)

Zakres dynamiki 125 dBA

Szacunkowa impedancja obciążenia ≥2 kΩ

Odstęp sygnału od szumu 80 dBA

Szumy własne 12 dBA (IEC651)

Zasilanie zewnętrzny zasilacz z uziemieniem

Wymiary 247 x 46 mm

Waga całkowita (mikrofon, zasilacz, uchwyt 

przeciwwstrząsowy, kable) 5440 g

W zestawie mikrofon, drewniane pudełko, zasilacz, 

uchwyt przeciwwstrząsowy i kabel Gotham

Cena  3899 zł
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Choć standard MIDI właśnie obchodził swoje 35-lecie, wciąż jest stoso-
wany i nie widać, żeby się kończył. Wręcz przeciwnie. Tym bardziej warto 
przypomnieć, skąd się wziął i jak działa. Między nami mówiąc, nie brakuje 
heretyków, którzy nie za bardzo wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi

Nieśmiertelny 
standard 

NAGRAJ MUZĘ

A 
było to tak. Pojawienie się syntezatorów przeniosło 

interakcję między elementami składowymi instru-

mentu do elektryczności. Tak jak w tradycyjnym 

instrumencie dźwięk powstaje w wyniku współdzia-

łania różnych części składowych, czy to poprzez fizyczny kontakt 

(młotek lub palec – struna, drgania – rezonans) czy „zdalny” 

(np. przepływ powietrza), tak w syntezatorze rolę tę przejmują 

elektrony biegnące w przewodach. Napięcie pobudza oscylator, 

obwiednię czy modulację. Tak działa każdy analogowy sprzęt,  

w tym oczywiście syntezator modularny.

Wysyp ekspanderów

Szybko odkryto, że jeśli przyjmie się pewną umowę, to taka 

współpraca może odbywać się między modułami pochodzącymi 

od różnych producentów. Powstał standard zwany CV (Control 

Voltage – Napięcie Sterujące), który pozwalał na dość rozbudowane 

interakcje. Jego wadą były… dwa standardy (napięcie na wysokość 

dźwięku lub częstotliwość na napięcie) oraz spora liczba połączeń, co 

po pojawieniu się syntezatorów polifonicznych stało się koszmarem.  

                                                                            Na pomoc ruszyła technika cyfrowa.

Na początku powstało kilka rozwiązań lansowanych przez 

różnych producentów, aż nadszedł moment spotkania najważ-

niejszych ważniaków (Roland, Korg, Yamaha, Sequential Circuits) 

w celu opracowania jednego standardu, który istotnie niedługo 

pojawił się pod nazwą MIDI (Musical Instrument Digital Interfa-

ce). Był rok 1983.

Jak na owe czasy był to system w miarę nowoczesny. Wyko-

rzystywał transmisję szeregową o średnio dużej prędkości, po-

zwalał na jednoczesne przesyłanie 16 kanałów jednym kablem 

i był niestety jednokierunkowy, co przy transmisji dwukierun-

kowej wymagało zastosowania pary kabli. Korzystał z bardzo 

popularnych gniazd DIN (to takie pięciopinowe wtyczki znane 

ze starych magnetofonów). Tutaj bardzo ważna uwaga: system 

MIDI nie przesyłał dźwięku, a jedynie komendy i informacje. 

I tak podstawowymi komunikatami były Note-On i Note-Off, 

czyli moment naciśnięcia i zwolnienia klawisza. Łącząc ze sobą 

dwa instrumenty, gdzie jeden rządził (i wysyłał MIDI przez 

złącze MIDI-Out), a drugi był rządzony (odbierał przez MIDI-In), 

uzyskiwaliśmy możliwość „grania” na pierwszym instrumencie, 

podczas gdy tak naprawdę dźwięk pochodził z tego drugiego. 

Co więcej, eliminowało to potrzebę instalowania w nim klawia-

tury. Efektem był wysyp modułów dźwiękowych (zwanych też 

wtedy ekspanderami), które do działania wymagały zewnętrz-

nej klawiatury lub sekwencera.

MIDI umiało więcej. Obsługiwało parametr Velocity, który 

informował o sile naciśnięcia klawisza (tak naprawdę określa on 

prędkość, ale w ostatecznym rozrachunku nie ma to znaczenia), 

Aftertouch, czyli dociśnięcie klawisza i jego siłę oraz pracę kółek 

pitch-bend oraz modulacji. Ale to nie koniec! Za pomocą MIDI moż-

na było zmieniać preset (Program Change), przesyłać ustawienia 

instrumentu (System Exclusive), a nawet próbki dźwiękowe, choć  

z uwagi na małą prędkość zajmowało to sporo czasu. Poza pod-

stawowymi kontrolerami Pitch-Bend i Modulation mogło ich być 

więcej, co umożliwiało przyporządkowanie ich do poszczególnych 

potencjometrów lub przycisków. To z kolei pozwalało na ich zapis 

w sekwencerze, a następnie odtwarzanie, co było odpowiednikiem 

automatyki w mikserze. 
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Porty na pokładzie

Wprowadzenie MIDI otworzyło nowe możliwości  

i de facto stworzyło nowy rynek. Poza wspomnianymi 

modułami dźwiękowymi zaczęły pojawiać się na 

przykład cyfrowe sekwencery, w dodatku wieloka-

nałowe, co pozwalało na jednoczesne sterowanie 

nawet kilkunastoma różnymi syntezatorami (z kla-

wiaturą lub bez). Taka orkiestra robotów. Następnym 

krokiem stały się instrumenty wielobrzmieniowe (mul-

titimbral), czyli kilka niezależnych syntezatorów w jednym. 

A wszystko to dzięki jednemu kabelkowi z pięcioma 

pinami, z których w dodatku wykorzystuje się tylko trzy. 

Gwałtowny rozkwit MIDI spowodował stosowanie 

go także w innych urządzeniach audio, np. procesorach 

efektów, mikserach, magnetofonach czy nawet światłach 

scenicznych. W końcu MIDI to cyfrowe sygnały i nic nie 

stało na przeszkodzie, aby użyć ich do zmiany tempa po-

wtórzeń delaya czy wyboru programu, a nawet porusza-

nia zmotoryzowanymi suwakami w mikserze. Szczególnie 

przydawała się jeszcze jedna funkcjonalność, czyli MIDI 

Time Code. Pozwalała na synchronizację tempa, gdzie 

jedno urządzenie (np. sekwencer) sterowało np. efektem 

Delay lub prędkością magnetofonu. 

Kwestią czasu było zaimplementowanie MIDI 

w komputerach. Na początku budowano specjalne 

interfejsy łączone z szyną danych. Ale prawdziwy przełom 

nastąpił wraz z pojawieniem się na rynku kultowego Atari ST, 

gdzie porty MIDI In i Out były na pokładzie. Teraz kom-

puter stawał się sercem całego studia. W dodatku sposób 

implementacji MIDI w Atari był pierwszej klasy. Zapewniał 

ogromną stabilność i dokładność tempa. 

Bo trzeba też wiedzieć, że MIDI, jak każdy system cyfrowy, 

charakteryzuje się latencją. Nie jest ona duża, bo wynosi maksy-

malnie 2 milisekundy na nutę. Jeśli jednak naciśniemy jednocze-

śnie pięć klawiszy to fakt, że MIDI wysyła komunikaty jeden po 

drugim (transmisja szeregowa), może zachwiać naszym akordem. 

W praktyce tak nie było, bo żaden człowiek nie naciśnie kilku  

klawiszy z dokładnością do 1 ms, ale już sekwencer tak. Co cieka-

we, niektórzy przysięgają, że nawet dzisiaj żaden sekwen-

cer (lub DAW) nie jest dokładniejszy niż Atari ST!

Oczekiwanie na 2.0

Z biegiem lat MIDI otrzymywało ulepszenia, 

choć podstawowa wersja 1.0 obowiązuje do dziś. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiło się 

General MIDI (GM), które opisywało 128 instrumentów 

(brzmień) w ściśle określonej kolejności. To pozwalało iść 

krok dalej. Aranżacja stworzona na jednym syntezatorze 

mogła być odtworzona na innym i jeśli obydwa pracowały 

w standardzie GM, efekt był niemal identyczny. Spo-

wodowało to powstanie rynku aranżacji, które dystry-

buowano na dyskietkach i które uwielbiali np. muzycy 

weselni. Wystarczyło kupić dany utwór w postaci pliku 

General MIDI i załadować go do swojego syntezatora.  

A potem nacisnąć Play i bawić publikę. Genialne!

Lata mijały i MIDI wciąż trzymało się mocno. Podjęto 

kilka prób ulepszenia starzejącego się standardu lub 

wprowadzenia całkiem nowego. Jak dotąd wszystkie za-

kończyły się niepowodzeniem. W roku 2018 uzgodniono 

założenia nowego standardu. Będzie wstecznie kompaty-

bilny z MIDI 1.0, ale prace dopiero rozpoczęto.

MIDI to nie tylko oldskulowe kabelki DIN. Dzisiaj ko-

munikaty biegną przez USB, a nawet MADI czy też po prostu 

wewnątrz programu DAW. Mimo to każdy szanujący się in-

strument lub procesor efektów ma MIDI. Co więcej, powstaje 

cała masa kontrolerów, klawiatur sterujących, interfejsów do 

gitar czy starodawnych syntezatorów modularnych (wraz ze 

specjalnymi przeróbkami konstrukcji sprzed kilkudziesięciu lat), 

więc możemy być pewni, że Musical Instruments Digital Inter-

face towarzyszyć nam będzie jeszcze wiele lat. Warto poznać 

ten standard i dokładnie sprawdzić, co umie, a możemy zdziwić 

się, jak dużo przewidział Dave Smith (Sequential) i jego koledzy 

na początku lat osiemdziesiątych XX wieku.

Piotr Dygasiewicz
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Jeśli chodzi o produkty z serii „naj…”,  
RØDE dorzuciło do niej najmniejszy na świecie 
system bezprzewodowy do mikrofonów, który 
przy okazji… jest mikrofonem

Filigranowy 
 przekaźnik 

N
adajnik (TX) i odbiornik (RX) 

ważą dokładnie po 31 g. TX 

działa zarówno jako dookolny 

mikrofon przypinany, jak  

i miniaturowy nadajnik systemu bezprze-

wodowego przypinany do paska i współ-

działający z mikrofonem RØDE Lavalier, 

podłączanym przez złącze TRS 3,5 mm. 

Nadajnik komunikuje się z odbiornikiem 

za pośrednictwem transmisji cyfrowej 

w paśmie 2,4 GHz i przekazuje dźwięk 

jakości emisyjnej na odległość do 70 m, 

ale także w środowiskach częstotliwości 

radiowych i Wi-Fi. System paruje się  

w zaledwie 3 sekundy.

Odbiornik wyposażono w uchwyt, 

który można albo przypiąć do ubrania 

lub paska aparatu albo wsunąć w miejsce 

lampy błyskowej. Urządzenie podłącza 

się do aparatu lub rejestratora dźwięku 

RØDE Wireless GO za pomocą kabla TRS 3,5 mm, ale ma 

także przejściówki do GoPro, iPhone’a 

itp. Odbiornik wyposażono także w trzy-

stopniowy tłumik (0, -6 dB, -12 dB), by 

dostosować sygnał na wyjściu do aparatu 

lub rejestratora. 

Wireless GO oszczędza twórcom 

skomplikowanych ustawień technicznych  

i pozwala skoncentrować się na filmowa-

niu swoich projektów. Niezależnie  

od tego, czy raportujemy z terenu, pre-

zentujemycoś na konferencji lub na  

żywo do kamery, czy tworzymy treści  

dla swojej firmy, prostota bezprzewodo-

wego system RØDE powinna pomóc  

w rejestracji materiału. Wystarczy go 

włączyć, sparować, przypiąć do gardero-

by i natychmiast rozpoczynamy pracę.  

Do tego Wireless GO zapewnia profe-

sjonalny dźwięk w ultrakompaktowej 

obudowie. To propozycja dla twórców  

o dowolnym poziomie doświadczenia.

Cezary Kępski

 
Pasmo transmisji 2,4 GHz

Charakterystyka kierunkowa dookolny

Poziom szumów przy maksymalnym wzmocnieniu 

21,8 dB (A-ważony)

Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz

Wejście mikrofonu zewnętrznego 20 Hz – 20 kHz

Maksymalny poziom wyjściowy +3 dBu

Maksymalne SPL 100 dB SPL (1 kHz @ 1m)

Zakres dynamiki 100 dBA (przedwzmacniacze 

mikrofonowe)

Zasilanie wbudowany akumulator Li-po ładowany 

przez USB

Żywotność akumulatora do 7 godzin

Wejście mikrofonowe TRS Lavalier z wejściami analo-

gowymi 3,5 mm (TX)

Wyjścia analogowe TRS 3,5 mm (RX)

System operacyjny macOS 10.11 lub nowszy, Win-

dows 10 lub nowszy

Waga TX – 31 g, RX – 31 g

Wymiary (dł. × szer. × wys.) TX: 44 × 45,3 × 18,5 mm, 

RX: 44 × 46,4 × 18,5 mm

Dołączone akcesoria 2× osłona przeciwwietrzna,  

1× pokrowiec, 2× kable USB-A do USB-C, 1× kabel SC2

Cena  899 zł
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RØDE dorzuciło do niej najmniejszy na świecie 
system bezprzewodowy do mikrofonów, który 
przy okazji… jest mikrofonem
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dla swojej firmy, prostota bezprzewodo-
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sjonalny dźwięk w ultrakompaktowej 

obudowie. To propozycja dla twórców  

o dowolnym poziomie doświadczenia.

Cezary Kępski

 
Pasmo transmisji 2,4 GHz

Charakterystyka kierunkowa dookolny

Poziom szumów przy maksymalnym wzmocnieniu 

21,8 dB (A-ważony)

Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz
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Maksymalny poziom wyjściowy +3 dBu

Maksymalne SPL 100 dB SPL (1 kHz @ 1m)
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Żywotność akumulatora do 7 godzin
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gowymi 3,5 mm (TX)

Wyjścia analogowe TRS 3,5 mm (RX)
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dows 10 lub nowszy
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Wymiary (dł. × szer. × wys.) TX: 44 × 45,3 × 18,5 mm, 
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UDERZ W KLAWISZ

O 
firmie zaczęło być głośno 

w roku 2014, kiedy na 

światło dzienne wychynął 

modulus.002 – syntezator 

hybrydowy o słusznych rozmiarach  

i rozbudowanym panelu kontrolnym,  

w sam raz dla zatwardziałego miłośnika 

kręcenia gałkami. Dźwięk wydobywał  

się z NCO (Numerically-Controlled  

Oscillators, co sugerowało DCO, tylko  

z ładniejszą nazwą) przez analogowe 

filtry aż po pełne efektów wyjście. Do 

tego bardzo rozbudowana modulacja, 

sekwencer, kolorowy ekran i klawiatura 

firmy Fatar. Instrument ekskluzywny  

w ekskluzywnej cenie. W kolejnym roku 

pojawił się model 008, tym razem z oscy-

latorami w tradycyjnym wydaniu (VCO), 

następnie moduł rackowy 002R i mniej-

sza wersja z klawiaturą 001. Wszystkie 

bogato wyposażone i nietanie.

Potem była chwila ciszy, a następnie 

Modal przeszedł na drugi kraniec skali 

i zaprezentował malutkie wynalazki 

CRAFTsynth i CRAFTrhythm. Pierwszy był 

cyfrowym syntezatorem monofonicznym, 

drugi maszyną perkusyjną z samplerem. Co 

ciekawe, obydwa produkty były sprzeda-

wane jako zestawy do samodzielnego mon-

tażu, do złożenia w 10 minut bez potrzeby 

lutowania i brudzenia sobie rąk. Obydwa 

też były sporymi sukcesami. Sprzedały się 

szybko i słuch po nich zaginął.

Firma szybko pojęła, że, owszem, 

fajnie jest mieć spektakularne flagowce, 

ale jeszcze fajniej sprzedawać produkty 

w dużych ilościach przez szeroką sieć 

dystrybucyjną. Postanowiono więc zain-

westować w nowe, a pierwszym efektem 

rynkowym stał się syntezator SKULPT 

(drugim jest KRAFTsynth 2.0, o którym 

napiszę następnym razem).

SKULPT wpisuje się w aktualne trendy 

promujące syntezatory małe, ale mocne 

(np. seria Volca firmy Korg, UNO Synth IK 

Multimedia czy Mother-32 Mooga). Jest  

w pełni cyfrowy, czterogłosowy, z maksy-

malnie ośmioma wirtualnymi oscylatorami  

na głos. Generowany dźwięk może 

powstawać w układzie polifonicznym, du-

ofonicznym lub mono, co przy 32 oscyla-

torach brzmi spektakularnie. Dalej mamy 

mikser, który poza zwykłym mieszaniem 

oferuje też układ FM (czyli modulowanie 

jednych oscylatorów drugimi), modula-

cję pierścieniową (Ring Modulator) czy 

Firma Modal Electronics jest stosunkowo nowym 
graczem na scenie syntezatorowej. Graczem  
w dobrym starym stylu, produkującym swoje 
instrumenty z „żelaza”, a jednocześnie patrzącym 
w przyszłość, czyli w komputery

Modal SKULPT

gałek i przycisków, a wszystko jest fikuśnie 

opisane, co może się podobać (choć nie 

musi). Poniżej znajduje się panel dotykowy 

imitujący klawiaturę. Poza wyzwalaniem 

nut służy do obsługi wielu funkcji, na które 

zabrakło miejsca powyżej z uwagi na małe 

wymiary całości. Trzeba przyznać, że po 

początkowej panice łatwo odnaleźć się  

w gąszczu parametrów. Znakomicie poma-

ga w tym dopracowany system operacyj-

ny, czytelne opisy i mnogość diod LED. 

SKULPT może być oczywiście podłączony 

do „normalnej” klawiatury przez USB. 

Kolekcja gniazd jest dość zaskakująca. 

Poza wyjściami liniowym i słuchawkowym 

mamy pełnowymiarowe MIDI (co za ulga) 

oraz całkiem oldskulowe SYNC IN i SYNC 

OUT, pozwalające na synchronizację ze 

sprzętem analogowym, w tym modularnym.

regulowaną szerokość impulsu (PWM). 

Nie zabrakło filtrów (LP, BP, HP), genera-

torów wolnych przebiegów (LFO), trzech 

generatorów obwiedni (ADSR) i matrycy 

modulacyjnej obsługującej osiem źródeł 

i 37 destynacji. Żaden współczesny syn-

tezator nie może pojawić się na ulicy bez 

sekwencera i arpeggiatora, więc oczywi-

ście je także znajdziemy na pokładzie. 

Sekcja efektów oferuje delay oraz 

distortion, które jak na twory wirtualne 

brzmią znakomicie. To sugeruje, że za 

projektem stoją ludzie znający się na rzeczy. 

Pamięć instrumentu pozwala na zapisanie 

128 presetów oraz 64 sekwencji.

Patrząc na SKULPT-a, nie sposób 

się nie uśmiechnąć, ponieważ sprzęt 

wygląda… uroczo. Jest mały i lekki, może 

pracować na bateriach, ma nawet sporo 
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Wszechstronny 
maluch

 
  wirtualnie analogowa polifonia 4-głosowa 

 zbudowana na elementach dyskretnych z różnymi 

 trybami klawiatury

  8 oscylatorów na głos, co daje w sumie do 

 32 oscylatorów (4 x 8)

  8 banków po 16 gniazd (w sumie 128)

  łagodna zmiana kształtu fali dla każdego oscylatora

  modulacja częstotliwościowa

  modulacja pierścieniowa

  modulacja szerokości impulsów

  8 gniazd modulacyjnych z ośmioma źródłami 

 i 37 kierunkami

  3 obwiednie dla filtra, wzmacniacza i modulatora

  2 generatory niskiej częstotliwości (LFO) – 

 synchronizowane do tempa lub MIDI, jeden ogólny, 

 jeden na głos / polifonię 

  2-biegunowy przekształcalny modelowany filtr 

 rezonansowy sterowany napięciowo (VCF) od 

 pasma dolnego przez średnie po wysokie

  sekcja opóźnienia – pełna synchronizacja MIDI

  modyfikacja kształtu fal

  sekwencer z polifonicznym wprowadzaniem nut 

 w czasie rzeczywistym, przechowujący 128 nut 

 i cztery rzędy automatyzacji parametrów; można 

 przechowywać do 64 sekwencji

  bogaty w funkcje Arpeggiator z możliwością 

 wyboru podziału, kierunku, swingu i zakresu oktaw

  16-klawiszowa klawiatura do wprowadzania nut 

 i obsługi

  13 enkoderów na panelu czołowym z trybem Shift, 

 dającym dostęp do dalszych funkcji

  panel czołowy generuje komunikaty kontrolne 

 MIDI, które udostępniają sterowanie 

 syntezatorem za pomocą zewnętrznego 

 oprogramowania i sprzętu

  MIDI IN i OUT z miękkim THRU na 5-pinowym 

 gnieździe DIN, jak również MIDI przez USB 

 niewymagające sterowników

  analogowe gniazda SYNC IN i OUT 3,5 mm

  gniazdo słuchawkowe

  gniazdo wyjściowe Master 3,5 mm

  zasilany przez złącze USB lub 6x AA (te ostatnie 

 zapewniają do 12 godzin grania) 

  wymiary: 255 x 135 x 68 mm

  waga: poniżej 1 kg z zainstalowanymi bateriami

  wersje kolorystyczne: biała, czarna

Cena: 1299 zł

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Do instrumentu dołączono bezpłatny 

edytor pracujący na komputerach PC oraz 

Mac, a także na platformach iOS i Android. 

Edytor może pracować jako wtyczka VST/

AU, co powoduje, że SKULPT staje się 

częścią sesji w aplikacji DAW. To jest po 

prostu super! Trzeba jednak pamiętać, że 

dźwięk wciąż musi wychodzić analogowo 

na mikser lub interfejs audio.

Pozostaje kwestia brzmienia. Można je 

opisać jako wszechstronne. Z jednej stro-

ny mamy porządną syntezę analogową 

(wirtualną), z drugiej całą gamę brzmień 

bardzo nowoczesnych z cyfrowym pazu-

rem. Nie wiem jak inni, ale ja osobiście czu-

ję czasem przesyt kolejnymi wirtualnymi 

analogami, szczególnie że obecnie mamy 

dostęp do niedrogich konstrukcji w pełni 

analogowych. Natomiast chętnie zagłę-

biam się w układy hybrydowe lub całkiem 

cyfrowe, które mogą wnieść powiew świe-

żości w nieco zbyt tradycyjne brzmienia 

z przeszłości. SKULPT pozwala na spore 

szaleństwa w tym departamencie. Może 

zabrzmieć bardzo ciepło, ale też zmasa-

krować uszy cyfrowymi artefaktami.

SKULPT jest mały, niedrogi i bardzo 

(bardzo!) uniwersalny. Może pracować jako 

efektowny dodatek do studia, ale jest na 

tyle samodzielny, by służyć jako szkicownik 

dla zapracowanego producenta w podróży 

lub potężnie brzmiący sprzęt do grania na 

żywo. Można powiedzieć, że pojawił się 

mocny gracz w coraz bardziej zatłoczonej 

lidze maluchów. Warto mu się przyjrzeć.

Piotr Dygasiewicz
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G
dy wreszcie kilka dni przed 

targami otrzymałem tajne in-

formacje („przed przeczytaniem 

spalić” i te sprawy), najpierw 

otworzyłem szeroko oczy, a po chwili 

zakrzyknąłem: „To przecież oczywiste! Dla-

czego nie pomyślałem o tym wcześniej?!”. 

Nord Grand to dowód na to, że najprostsze 

pomysły są najlepsze. Choć używanie 

przymiotnika „prosty” w przypadku tego 

instrumentu jest niesprawiedliwe.

No więc czym jest Nord Grand? Na 

pierwszy rzut oka to rozwinięcie Nord Piano 

w nieco innej obudowie. Ale pozory mylą. 

Jednak, skoro zaczęliśmy od rzutu oka, to 

przyjrzyjmy się powłoce zewnętrznej.

Klawiatura z wyższej półki

Nord Grand jest bardzo elegancki. Cha-

rakterystyczna „nordowska” czerwień 

jest, chociaż jej nie ma. Obudowę wyko-

nano co prawda z metalu, ale boczki  

i góra to drewno w czerwonym odcieniu. 

Panel instrumentu jest czarny, a całość 

Na początku roku spotkałem się z przedstawicielem firmy Clavia, który  
w przypływie szczerości zdradził, że podczas targów Musikmesse we 
Frankfurcie zobaczymy nowy instrument Norda. „Nowy syntezator?”  
zapytałem. Nie. Nord Drum? Nie. Organy? Nie! Przyznam, że byłem zbity z tropu

Nord Grand

Piano na sterydach

konstrukcja firmy Kawai, a więc wcho-

dzimy stopień wyżej od nawet najlepsze-

go Fatara, który zastosowano w Nord 

Stage czy Piano. Jej zewnętrzne cechy to 

„Ivory Touch”, czyli wrażenie obcowania 

z prawdziwą kością słoniową, którą  

prezentuje się nowocześnie i dostojnie. 

Nowością jest pochylenie panelu (trochę 

w stylu pian elektrycznych), co ułatwia 

obsługę i podkreśla „udomowienie” 

instrumentu. Grand jest stosunkowo 

lekki (20,9 kg, około 2,5 kg więcej niż 

Nord Piano 4), a opcjonalnie można go 

doposażyć w jeden ze statywów (Nord 

Keyboard Stand EX lub elegancki Wood 

Keyboard Stand) i nowe Nord Piano 

Monitors (o nich więcej na str. 44). Panel 

tylny to typowy Nord. Znajdziemy tu 

wyjścia audio oraz MIDI, USB, gniazda 

do pedałów Sustain i ekspresji, a także 

bardzo praktyczne Monitor In do pod-

łączenia np. telefonu z podkładem mu-

zycznym. Spoglądając na całość, widać 

wyraźnie, co leżało u podstaw pomysłu: 

Nord Grand to nie tylko rzecz na scenę, 

ale też najwyższej klasy instrument do 

studia, szkoły czy salonu.

Jeśli chodzi o bardziej muzyczne 

cechy nowego Norda, gwoździem 

programu jest na pewno klawiatura. To 
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Ogólne

  88-klawiszowa klawiatura Kawai Hammer Action 

 z zaawansowanymi potrójnymi czujnikami 

  wrażenie dotykania kości słoniowej 

  niezauważalne przejścia podczas zmiany programów

  warstwy i podziały z punktami płynnego przejścia

  wyświetlacz OLED

  obsługa Nord Piano Monitors

Sekcja Piano

  2 GB pamięci dla Nord Piano Library

  120-głosowa polifonia

  zaawansowany rezonans strun

  Nord Triple Pedal z funkcją Dynamic Pedal Noise

  filtry Creative Piano

  3 krzywe dynamiki od lekkiej po ciężką

  łagodne zwolnienie klawisza

  wszystkie brzmienia są wymienne

Sekcja Sample Synth

  512 MB pamięci dla Nord Sample Library 3.0

  Podstawowe regulatory parametrów attack, 

 decay/release i dynamiki

  Wszystkie brzmienia można zastąpić innymi

Efekty

  wysokiej jakości efekty stereo modelowane 

 na wzór klasycznych kostek

  reverb z trzema trybami: Room, Stage i Hall

Cena:  14 500 zł

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
w dawnych czasach pokrywano klawisze. 

Akcja klawiszy jest wprost cudowna, jak  

w prawdziwym fortepianie. Już Nord Piano 

zachwyca, ale Grand to jeszcze wyższa liga. 

Kolejne novum to konstrukcja mecha-

niczno-elektroniczna. Pod hasłem „Triple 

Sensors” kryje się komplet czujników, które 

reagują na ruch młotka, a nie klawisza.  

W efekcie responsywność instrumentu jest 

jeszcze bliższa akustycznemu oryginałowi 

zarówno przy grze pianissimo, jak i ostrym 

staccato. Klawisze reagują prawidłowo 

nawet przy niepełnym podniesieniu  

i ponownym uderzeniu, dokładnie jak  

w fortepianie. 

Panel kontrolny to Nord Piano 4 na 

sterydach. Wszystko jest pod ręką, wybór 

brzmień i ich kontrola to wzór muzycznej 

ergonomii, do której zresztą Nord już nas 

dawno przyzwyczaił. W przypadku  

Nord Grand dostęp do wielu funkcji jest 

jeszcze wygodniejszy niż w Nord Piano 4 

dzięki dedykowanym przyciskom  

i potencjometrom. O ich jakości nawet  

nie warto wspominać, bo to oczywistość. 

Od pewnego czasu Clavia stosuje  

w swoich produktach wyświetlacze 

OLED, które są czytelne i estetyczne. Co 

prawda obecnie zaczynają dominować 

kolorowe ekrany, ale wydaje się, że  

w przypadku tak eleganckiego instru-

mentu monochromatyczny OLED jest 

bardziej na miejscu. Tym bardziej że  

w zasadzie wszystkie ważne funkcje 

obsługiwane są oddzielnymi manipulato-

rami, więc jakiekolwiek nurkowanie  

w menu jest potrzebne bardzo rzadko. 

Płynne przełączanie

Zajrzyjmy pod maskę. Nord Grand oparty 

jest na nowej platformie cyfrowej charak-

teryzującej się dużą mocą obliczeniową, co 

jest istotne z punktu widzenia obsługi syn-

tezy wirtualnej lub ogromnych bibliotek 

sampli. Co prawda wielkość pamięci  

(2 GB na Nord Piano Library, czyli dwa 

razy więcej niż NP4, oraz 512 MB na 

Nord Sample Library) nie robi wrażenia 

w czasach wielogigabajtowych bibliotek 

na samplery wirtualne, ale pamiętajmy, że 

firma Clavia jest twórcą jednej z najlep-

szych metod kompresowania sampli, 

której zazdroszczą jej niemal wszyscy inni 

producenci. Tak czy siak, silnik nowego 

Norda obsługuje całość w sposób płynny  

i „muzyczny”. Nawet przełączanie prese-

tów nie powoduje obcięcia poprzedniego, 

co w warunkach scenicznych stanowi miłą 

odmianę.

Nord Grand to co prawda nie tylko 

fortepian, ale od niego warto rozpocząć 

omawianie możliwości brzmieniowych. 

Obecna generacja biblioteki Nord Piano Li-

brary jest jednym z najwyższych osiągnięć, 

jeśli chodzi o odwzorowanie brzmienia, 

ale również wrażenia gry na prawdziwym 

fortepianie. Pamięć instrumentu może 

pomieścić kilkanaście różnych modeli 

fortepianów, pianin i pian elektrycznych, 

a polifonia wynosi 120 głosów. Powinno 

wystarczyć. Połączenie profesjonalnie 

przygotowanych sampli oraz zaawansowa-

nych algorytmów sterujących pozwoliło na 

osiągnięcie wysoce realistycznego efektu 

rezonansu strun, a także odgłosu pedałów 

oraz dźwięków towarzyszących podnosze-

niu klawiszy. Skoro o tym mowa, to warto 

wspomnieć, że kupując Granda otrzymuje-

my też Nord Triple Pedal, który w przypad-

ku Piano 4 musimy sobie dokupić.

Aż 120-głosowa polifonia może wyda-

wać się lekką przesadą przy 88 klawiszach, 

ale tylko do momentu, kiedy dowiemy się, 

że brzmienia można na siebie nakładać 

(Layer). Klawiaturę można też dzielić (Split), >>
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a punkt podziału może przebiegać płynnie, 

tj. od wyznaczonego klawisza zaczyna poja-

wiać się drugie brzmienie, a pierwsze  

powoli znika, aż całkiem zastąpuje je 

brzmienie numer dwa. Brzmi dość skom-

plikowanie, ale jest proste w praktyce. Taki 

crossfade w wersji Nord. Osoby z lżejszą 

lub cięższą ręką z radością powitają fakt, że 

instrument pozwala na wybranie jednej  

z trzech krzywych dynamiki. 

Podobnie jak Nord Piano, Grand 

wyposażony jest w specjalne „Piano Filters”, 

które mają zastosowanie przy wszelkiego 

rodzaju pianach elektrycznych. Dzięki nim 

możemy dopasować brzmienie do charak-

teru utworu lub wymagań miksu. 

Dęte spod palca

Jednak nie samym fortepianem człowiek 

żyje, więc instrument wyposażono też  

w sekcję dla próbek z oferty Nord Sample 

Library 3.0. Czego tu nie ma?! Znajdziemy 

syntezatory, stringmaszyny, instrumenty 

strunowe(gitara, bas, skrzypce itd.) czy 

dęte. Pozatym przepiękną bibliotekę 

oryginalnego Mellotronu, organy, a nawet 

głosy. Warto wyraźnie zaznaczyć, że 

wszystkie biblioteki Norda są zawsze do-

stępne bezpłatnie, a producent często je 

poszerza i aktualizuje. Sekcja „syntetycz-

na” została wyposażona w kilka podsta-

wowych kontrolerów takich jak obwiednia 

głośności. 

Listę możliwości zamyka sekcja 

efektów. Jeszcze niedawno Nord raczej 

oszczędzał na tego typu udogodnieniach, 

ale od paru lat to się zmienia i dzisiaj FX 

to mocny punkt programu. Do dyspo-

zycji mamy dwa niezależne procesory 

z algorytmami typu tremolo, wah-wah, 

modulator pierścieniowy (Ring Modula-

tor), phaser, flanger, chorus czy vibrato. Do 

tego niezależny delay z funkcją ręcznego 

nabicia tempa, trzyzakresowa korekcja 

oraz emulacje kompresora i wzmacnia-

czy gitarowych z przesterem. Na końcu 

znajduje się moduł pogłosowy z wybo-

rem różnych typów (Room, Stage, Hall) 

i regulacją barwy. Dodajmy, że efektami 

możemy do pewnego stopnia sterować za 

pomocą pedału ekspresji. 

Miałem okazję poznać ten instrument 

w tak zwanym realu. Nie jestem wybitnym 

pianistą. Jednak nawet bez umiejętności 

uczestników Konkursu Chopinowskiego 

natychmiast widać, słychać i czuć, że mamy 

do czynienia z nową jakością. Nord Grand 

to instrument, który otwiera się na całkiem 

nowego klienta, choć również ci, którzy 

kochają Nord Stage’a, Electro czy Piano, 

mogą zmienić obiekt swoich westchnień. 

Można powiedzieć, że jest to instrument 

kompletny. Sprawdzi się równie dobrze na 

scenie, w studiu czy po prostu w domu, gdzie 

w połączeniu z nowymi monitorami Norda 

może zająć miejsce pianina lub fortepianu. 

Jeśli więc chcesz poczuć przyjemność gry 

na prawdziwym instrumencie muzycznym, 

usiądź do klawiatury Norda Grand, zamknij 

oczy i sprawdź, czy niniejszy tekst jest 

przesadą.

Piotr Dygasiewicz

>>

Pobierz bezpłatnie najnowsze e-wydanie audioplay

 audioplay
AudioPlay na twoim smartfonie 
i tablecie z systemem Android.
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Wirtualne 
analogi

Wkraczamy w lata dziewięćdziesiąte. Wielkie 
marynarki, za to cienkie krawaty (zwane  
śledziami), jeszcze bardziej obciachowe fryzury,  
komórki wielkości cegły i coraz bardziej  
dynamiczny rozwój elektroniki. Świat się  
zmieniał, by pod koniec dekady wpaść w sidła 
internetu. Dla elektroniki muzycznej zaczęło się 
dość nudnawo, ale skończyło znakomicie

P
rzełom dekad to w zasadzie 

udoskonalanie dotychczasowych 

pomysłów. Na rynku rządził Korg 

M1, czyli potężne workstation 

Nowość tę nazwano Physical Model-

ling. Pod tym określeniem kryło się jedno 

z większych odkryć w dziedzinie syntezy 

dźwięku. Za prekursora PM uznaje się 

Japończyka Toshifumiego Kunimoto, 

który swój wynalazek oparł na pracach 

doktora Juliusa O. Smitha z Uniwersytetu 

w Stanfordzie. Owocem tych prac była 

synteza VL (Virtual Lead), która wymykała 

się wszelkim dotychczasowym wyobraże-

niom o generowaniu dźwięku.

Pierwszy syntezator Yamahy typu 

Virtual Lead nazywał się (niespodzianka!) 

VL1. Wyglądał niewinnie: cztery oktawy 

Historia syntezatora (4)

dodawał coraz więcej paliwa, co skut-

kowało uniwersalnymi syntezatorami 

wyposażonymi w multitimbral, sekwen-

cer i wysokiej klasy efekty. Popularność 

zdobywał nowy typ sekwencera,  

w pełni cyfrowy, gdzie w odróżnieniu od 

analogowych sekwencerów krokowych 

nie było ograniczeń w liczbie kroków, 

programowanie można było zastąpić 

nagrywaniem przez MIDI, a do dyspozycji 

mieliśmy wiele kanałów. To w połączeniu 

z multitimbralem umożliwiało tworzenie 

kompletnych kompozycji. Muzycy weselni 

byli w siódmym niebie, a popularność zdo-

bywał tzw. One-Man-Band, czyli smutny 

pan z keyboardem przygrywający gościom 

w restauracji lub na statku i sypiący nie-

śmiesznymi dowcipami. 

Syntezator dmuchany

Wszyscy wierzyli głęboko, że zbliża się 

czas, kiedy wszystkie instrumenty przejdą 

do układów cyfrowych, a bez umiejętności 

gry na syntezatorze trzeba będzie zmienić 

zawód. W tym twierdzeniu umacniała 

postępowców Yamaha, która rozpoczęła 

produkcję instrumentów z nowym typem 

syntezy – modelowaniem. 

w obudowie przypominającej ówczesne 

Workstation. W środku jednak znajdował 

się potężny jak na owe czasy komputer, 

który wykonywał skomplikowane ope-

racje matematyczne. Operacje te miały 

za zadanie emulować w czasie rzeczywi-

stym sposób zachowania instrumentu 

akustycznego. Drganie strun, przepływ 

powietrza, rezonanse obudowy. Ktoś 

mógłby powiedzieć, że była to sztuka dla 

sztuki. W końcu sampling rozwijał się 

bardzo dynamicznie. Jednak u podstaw 

tej syntezy leżały możliwości daleko poza 

zasięgiem sampli: ekspresyjność. Skoro 

modelowanie działało „na żywo”, wszelkie 

zmiany modelu mogły odzwierciedlać 

artykulacje wykonywane przez żywego 

muzyka. Efekt potrafił być zdumiewająco 

realistyczny. Brzmi fantastycznie, ale 

instrument miał też parę wad.

Po pierwsze był dramatycznie trudny 

w programowaniu. Poza kilkoma inży-

nierami z doktoratami nikt nie umiał 

wydobyć z niego sensownego brzmienia. 

Stąd konieczność korzystania z prese-

tów. Dodatkowo jako „żywy” instrument 

wymagał od wykonawcy o wiele więcej 

niż zwykły sampler. Po prostu trzeba 

było się nauczyć na nim grać! Obsługa 

VL1 bywała więc równie skomplikowana 

jak, nie przymierzając, gra na skrzypcach. 

Yamaha eksperymentowała z nowymi 

formami kontrolerów, a najpopularniejszy 

okazał się Breath Controller, czyli takie 

małe coś wkładane do ust i sterowane siłą 

 Korg M1 

Yamaha SY77  

z sekwencerem, powoli dołączali inni 

(głównie Yamaha, Roland i Kurzweil), 

Japonia prześcignęła Stany, a Europa 

się przyglądała. Korg był na fali. Pojawił 

się wspomniany w poprzednim odcinku 

Wavestation, czyli instrument z syntezą 

wektorową – kolejny wielki hit Korga. 

Podobne, choć prostsze konstrukcje, 

wprowadziła Yamaha (seria SY). Roland 

  Yamaha VL1  

>>
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oddechu. Wyglądało dość komicznie, ale 

dawało spektakularne efekty. Zresztą ten 

typ kontrolera można było stosować też 

w bardziej tradycyjnych syntezatorach 

wyposażonych w specjalne gniazdo,  

a możliwości które dawał, wykorzystuje 

się do dziś chociażby w elektronicznych in-

strumentach dętych (np. Akai EWI 4000).

analog był superstabilny, miał dużą pamięć 

na presety, nie przegrzewał się i był lekki. 

Nie szumiał i nie odmawiał posłuszeństwa 

w środku występu. W odróżnieniu od 

syntezatorów królujących przez ostatnie 

10 lat nie przypominał też komputera na 

statku kosmicznym, ale miał prawdziwe 

gałki, które aż prosiły, żeby nimi kręcić.

W dodatku brzmiał bardzo autentycz-

nie. Można było się przyczepić do tego  

lub owego (ach, to nieuchwytne „ciepło”  

i „tłustość”), ale przy odpowiednim zmik-

sowaniu był w zasadzie nie od odróżnienia 

od analogowych analogów. Nord Lead 

odniósł ogromny sukces, a Clavia na stałe 

weszła do czołówki producentów  

i pozostała tam do dziś. 

Wirtualny analog, podobnie jak analog 

modelujący, był w zasadzie komputerem 

zamkniętym w obudowie instrumentu. 

A skoro tak, to dlaczego nie wykorzystać 

„prawdziwych” komputerów? Co prawda 

pecety, maki, Atari i Amigi pracowały  

w studiach od dawna, ale spełniały rolę 

programowanych sekwencerów, na-

tomiast nie generowały i nie obrabiały 

dźwięku. Na przeszkodzie stała oczywiście 

ich ograniczona moc obliczeniowa, skrom-

na pamięć, niezbyt szybkie i pojemne dyski 

oraz brak interfejsów zamieniających 

dźwięk w cyfrę i na odwrót. Co prawda 

komputery wydawały z siebie różne „blipy 

i blopy” przez wbudowane głośniczki, ale 

o poważnej pracy z dźwiękiem nie było 

jeszcze mowy.

Syntezator z komputera

Jak to zwykle bywa, szansą stał się dyna-

miczny postęp techniczny. Zwiększano 

moc, powiększano pamięć, a producenci 

sprzętu muzycznego zaczęli adapto-

wać przetworniki cyfrowo-analogowe 

do pracy z komputerem. Do roboty 

wzięli się też programiści, którzy syntezę 

cyfrową przenieśli do komputerów PC. 

Początki były niezdarne, ale początki 

zwykle takie są. Za pierwszy udany 

>>

syntezator uznaje się Reality firmy Seer 

System pod wodzą Dave’a Smitha,  

w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-

tych zadebiutowała zaś firma Native  

 Yamaha Breath Controller   

VL1 furory nie zrobił, ale udowodnił, 

że synteza niejedno ma imię, co było 

powiewem świeżości w coraz nudniejszym 

kręgu workstation/sampler.

Cyfra w służbie analoga

Na szczęście rozwój wirtualnej syntezy 

przyniósł też inne nowości. Mniej więcej 

w połowie dekady mało znana szwedzka 

firma Clavia zaprezentowała syntezator 

Nord Lead. Był to lekki szok, gdyż Clavia 

 Akai EWI 4000 

znana była raczej z elektronicznych 

bębnów spod znaku d-drum. Tak czy owak, 

Nord Lead był tzw. wirtualnym analogiem, 

czyli konstrukcją w sumie dość podobną 

do VL1, ale w tym przypadku komputer 

emulował analogowy syntezator. Po co? 

Ano po to, żeby uzyskać brzmienie synte-

zatora w pełni analogowego (które znowu 

zaczynały być modne; w końcu ile można 

grać na dzwoneczkach i udawanych 

smyczkach?), ale bez jego wad. Wirtualny 

 Nord Lead 

 Seer System Reality 

 Native Instrument Generator 

Instrument i jej Generator oraz Re-

aktor. Kolejny szok, ponieważ były to 

instrumenty modularne, gdzie moduły 

łączyło się wirtualnymi kabelkami na 

ekranie komputera za pomocą myszki. 

Warto wspomnieć, że również firma 

Clavia zbudowała coś podobnego pod 

postacią Nord Modulara, jednak kompu-

ter spełniał tylko rolę edytora, a synteza 

odbywała się wewnątrz instrumentu.

Modelowanie instrumentów analo-

gowych wystrzeliło. Kolejnym przeło-

mowym programem był Rebirth innych 

 Nord Modular 

Szwedów, z firmy Propellerheads. Było 

to w zasadzie ministudio składające się  

z wirtualnych klonów instrumentów 

firmy Roland: TB-303, TR-808 i TR-909.  

Ten hit kosztował w dodatku ułamek 

oryginałów. Rebirth zapoczątkował 

 Propellerheads Rebirth  
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nowy trend trwający zresztą do dziś: 

budowanie wirtualnych klonów „praw-

dziwych” instrumentów. Kwestią czasu 

było pojawienie się wirtualnego Minimo-

oga, Propheta, mnóstwa Korgów, Ro-

landów i Yamah. I znowu – na początku 

ich brzmienie pozostawiało sporo do 

życzenia, a wynikało to z niedoskonało-

ści algorytmów oraz niewystarczającej 

mocy przeciętnego peceta. Rozwiąza-

niem były dedykowane karty DSP, które 

przejmowały obciążenie generowania 

brzmienia. Przez kolejne lata stanowiły 

wyposażenie każdego niemal studia. 

Wspomniane wcześniej sekwencery 

komputerowe także zaczęły przecho-

dzić przemianę. Z prostych maszyn 

obsługujących MIDI przeobraziły się  

w wirtualne studia zastępujące również 

zapis dźwięku. Żegnaj magnetofonie! 

Powstał nowy standard nazwa-

ny VST – Virtual Studio Technology. 

Stworzyła go niemiecka firma Steinberg 

(znana już wcześniej z programów 

Creator i Cubase) i tym samym umocniła 

się jako lider w dziedzinie studia „in the 

box”. Co ważne, specyfikacja VST została 

udostępniona za darmo, co zachęcało 

kolejne firmy do produkcji instrumen-

tów (i efektów) wirtualnych w postaci 

znanych wszystkim pluginów. Jak sama 

nazwa wskazuje, plug-in (wtyczka) był 

aplikacją, która nie działała samodziel-

nie, lecz była „wtykana” do sekwencera  

i wzbogacała go o nowe funkcje. 

Sama nazwa „sekwencer” stawała 

się coraz bardziej myląca. Nie oddawała 

rosnących możliwości programów 

kontrolujących MIDI, nagrywających 

audio oraz generujących dźwięk przez 

instrumenty wirtualne. Stąd określe-

nie DAW (Digital Audio Workstation) 

obowiązujące do dzisiaj. Oczywiście 

później Live firmy Ableton, Digital  

Performer MOTU i Studio One Pre-

Sonusa. Również  standard VST nie 

pozostał jedyny, gdyż pojawił się np. AU 

(Audio Unit) firmy Apple, w ProToolsie 

działał RTAS (Real Time Audio Suite),  

a MOTU lansowało MAS (MOTU Audio 

System). Dzisiaj prym wiodą VST, AU,  

a zamiast RTAS mamy AAX.

I tak dochodzimy do współczesności. 

Jak łatwo zauważyć, temat synteza-

torów jako samodzielnych urządzeń 

ustąpił nieco większej całości w postaci 

DAW, ale to wcale nie znaczy, że rynek 

syntezatorów zniknął. Wręcz przeciw-

nie! Nigdy w historii wybór nie był tak 

wielki: od wszystkomających worksta-

tions, przez samplery, syntezatory  

w pełni analogowe czy swoiste hybrydy 

łączące różne technologie. Nie sposób 

Steinberg nie był jedyny, a DAW-ów było 

więcej: Notator, a później Logic firmy 

Emagic (kupionej przez Apple), ProTools 

oparty na dedykowanych kartach DSP, 

Cakewalk (dzisiaj Sonar) czy powstałe 

 Cakewalk  

 Ableton Live 

 PreSonus Studio One  

tego wszystkiego ogarnąć, a jedynym 

ograniczeniem może być wyobraźnia 

muzyków i producentów. Nawet nie 

cena, bo technologia staniała.

Nasza historia jest rzecz jasna mocno 

uproszczona, gdyż nie sposób zamknąć jej 

w kilku odcinkach. Dokładne opracowanie 

zajęłoby całe tomy, bo konstrukcji były 

tysiące. Choć wiele z nich skończyło się 

porażkami, wzbogacały wiedzę  

i inspirowały do kolejnych działań. Widać 

też, że historia kołem się toczy, ponieważ 

obok nowych (lub lekko „podpicowanych”) 

rodzajów syntezy do łask wraca kreatyw-

ny sampling czy synteza modularna. Nowe 

łączy się ze starym i niech tak zostanie.

Piotr Dygasiewicz
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analog był superstabilny, miał dużą pamięć 

na presety, nie przegrzewał się i był lekki. 

Nie szumiał i nie odmawiał posłuszeństwa 
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syntezatorów królujących przez ostatnie 

10 lat nie przypominał też komputera na 

statku kosmicznym, ale miał prawdziwe 

gałki, które aż prosiły, żeby nimi kręcić.

W dodatku brzmiał bardzo autentycz-

nie. Można było się przyczepić do tego  

lub owego (ach, to nieuchwytne „ciepło”  

i „tłustość”), ale przy odpowiednim zmik-
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od analogowych analogów. Nord Lead 
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„prawdziwych” komputerów? Co prawda 
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Syntezator z komputera
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wać przetworniki cyfrowo-analogowe 

do pracy z komputerem. Do roboty 
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cyfrową przenieśli do komputerów PC. 

Początki były niezdarne, ale początki 

zwykle takie są. Za pierwszy udany 

>>

syntezator uznaje się Reality firmy Seer 

System pod wodzą Dave’a Smitha,  

w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-

tych zadebiutowała zaś firma Native  

 Yamaha Breath Controller   

VL1 furory nie zrobił, ale udowodnił, 

że synteza niejedno ma imię, co było 

powiewem świeżości w coraz nudniejszym 

kręgu workstation/sampler.

Cyfra w służbie analoga

Na szczęście rozwój wirtualnej syntezy 

przyniósł też inne nowości. Mniej więcej 

w połowie dekady mało znana szwedzka 

firma Clavia zaprezentowała syntezator 

Nord Lead. Był to lekki szok, gdyż Clavia 

 Akai EWI 4000 

znana była raczej z elektronicznych 

bębnów spod znaku d-drum. Tak czy owak, 

Nord Lead był tzw. wirtualnym analogiem, 

czyli konstrukcją w sumie dość podobną 

do VL1, ale w tym przypadku komputer 

emulował analogowy syntezator. Po co? 

Ano po to, żeby uzyskać brzmienie synte-

zatora w pełni analogowego (które znowu 

zaczynały być modne; w końcu ile można 

grać na dzwoneczkach i udawanych 

smyczkach?), ale bez jego wad. Wirtualny 

 Nord Lead 

 Seer System Reality 

 Native Instrument Generator 

Instrument i jej Generator oraz Re-

aktor. Kolejny szok, ponieważ były to 

instrumenty modularne, gdzie moduły 

łączyło się wirtualnymi kabelkami na 

ekranie komputera za pomocą myszki. 

Warto wspomnieć, że również firma 

Clavia zbudowała coś podobnego pod 

postacią Nord Modulara, jednak kompu-

ter spełniał tylko rolę edytora, a synteza 

odbywała się wewnątrz instrumentu.

Modelowanie instrumentów analo-

gowych wystrzeliło. Kolejnym przeło-

mowym programem był Rebirth innych 

 Nord Modular 

Szwedów, z firmy Propellerheads. Było 

to w zasadzie ministudio składające się  

z wirtualnych klonów instrumentów 

firmy Roland: TB-303, TR-808 i TR-909.  

Ten hit kosztował w dodatku ułamek 

oryginałów. Rebirth zapoczątkował 

 Propellerheads Rebirth  
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nowy trend trwający zresztą do dziś: 

budowanie wirtualnych klonów „praw-

dziwych” instrumentów. Kwestią czasu 

było pojawienie się wirtualnego Minimo-

oga, Propheta, mnóstwa Korgów, Ro-

landów i Yamah. I znowu – na początku 

ich brzmienie pozostawiało sporo do 

życzenia, a wynikało to z niedoskonało-

ści algorytmów oraz niewystarczającej 

mocy przeciętnego peceta. Rozwiąza-

niem były dedykowane karty DSP, które 

przejmowały obciążenie generowania 

brzmienia. Przez kolejne lata stanowiły 

wyposażenie każdego niemal studia. 

Wspomniane wcześniej sekwencery 

komputerowe także zaczęły przecho-

dzić przemianę. Z prostych maszyn 

obsługujących MIDI przeobraziły się  

w wirtualne studia zastępujące również 

zapis dźwięku. Żegnaj magnetofonie! 

Powstał nowy standard nazwa-

ny VST – Virtual Studio Technology. 

Stworzyła go niemiecka firma Steinberg 

(znana już wcześniej z programów 

Creator i Cubase) i tym samym umocniła 

się jako lider w dziedzinie studia „in the 

box”. Co ważne, specyfikacja VST została 

udostępniona za darmo, co zachęcało 

kolejne firmy do produkcji instrumen-

tów (i efektów) wirtualnych w postaci 

znanych wszystkim pluginów. Jak sama 

nazwa wskazuje, plug-in (wtyczka) był 

aplikacją, która nie działała samodziel-

nie, lecz była „wtykana” do sekwencera  

i wzbogacała go o nowe funkcje. 

Sama nazwa „sekwencer” stawała 

się coraz bardziej myląca. Nie oddawała 

rosnących możliwości programów 

kontrolujących MIDI, nagrywających 

audio oraz generujących dźwięk przez 

instrumenty wirtualne. Stąd określe-

nie DAW (Digital Audio Workstation) 

obowiązujące do dzisiaj. Oczywiście 

później Live firmy Ableton, Digital  

Performer MOTU i Studio One Pre-

Sonusa. Również  standard VST nie 

pozostał jedyny, gdyż pojawił się np. AU 

(Audio Unit) firmy Apple, w ProToolsie 

działał RTAS (Real Time Audio Suite),  

a MOTU lansowało MAS (MOTU Audio 

System). Dzisiaj prym wiodą VST, AU,  

a zamiast RTAS mamy AAX.

I tak dochodzimy do współczesności. 

Jak łatwo zauważyć, temat synteza-

torów jako samodzielnych urządzeń 

ustąpił nieco większej całości w postaci 

DAW, ale to wcale nie znaczy, że rynek 

syntezatorów zniknął. Wręcz przeciw-

nie! Nigdy w historii wybór nie był tak 

wielki: od wszystkomających worksta-

tions, przez samplery, syntezatory  

w pełni analogowe czy swoiste hybrydy 

łączące różne technologie. Nie sposób 

Steinberg nie był jedyny, a DAW-ów było 

więcej: Notator, a później Logic firmy 

Emagic (kupionej przez Apple), ProTools 

oparty na dedykowanych kartach DSP, 

Cakewalk (dzisiaj Sonar) czy powstałe 

 Cakewalk  

 Ableton Live 

 PreSonus Studio One  

tego wszystkiego ogarnąć, a jedynym 

ograniczeniem może być wyobraźnia 

muzyków i producentów. Nawet nie 

cena, bo technologia staniała.

Nasza historia jest rzecz jasna mocno 

uproszczona, gdyż nie sposób zamknąć jej 

w kilku odcinkach. Dokładne opracowanie 

zajęłoby całe tomy, bo konstrukcji były 

tysiące. Choć wiele z nich skończyło się 

porażkami, wzbogacały wiedzę  

i inspirowały do kolejnych działań. Widać 

też, że historia kołem się toczy, ponieważ 

obok nowych (lub lekko „podpicowanych”) 

rodzajów syntezy do łask wraca kreatyw-

ny sampling czy synteza modularna. Nowe 

łączy się ze starym i niech tak zostanie.

Piotr Dygasiewicz
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H
ans Nordelius, współzało-

życiel i szef Clavii, był i jest 

zwolennikiem minimalizmu. 

Nie lubi niepotrzebnych 

dodatków czy udziwnień, choć moż-

na też stwierdzić, że czasem posuwa 

się w tym nielubieniu dość daleko. 

Przykładem dość późne pojawienie 

się procesorów efektów w instrumen-

tach Norda. Jednak nie da się uciec 

od faktów rynkowych, które wyraźnie 

pokazują, że produkty spod znaku Nord 

coraz częściej występują nie na scenie, 

ale w domu. Nord Stage, Electro czy 

przede wszystkim Nord Piano stały się 

po prostu popularne i modne. Sprawił 

to dźwięk, uniwersalność i elegancja. 

A teraz jeszcze Nord Grand – eksklu-

zywne ukoronowanie serii. No więc cóż 

począć, jeśli klienci stawiają te czerwo-

ne cacka w salonie, ale nie chcą psuć 

Instrumenty firmy Clavia były zawsze  
projektowane z myślą o pracy na scenie lub  
w studiu. To z góry narzucało ich formę, która 
nie przewiduje wbudowanego nagłośnienia.  
Aż tu nagle, po ponad 25 latach od pojawienia 
się na rynku pierwszego Norda, firma  
wprowadza na rynek małe czerwone głośniki.  
O co chodzi?

Nord Piano Monitors

Czerwony odsłuch

automatycznego wyłączania, gdy przez 

jakiś czas na monitory nie wchodzi 

sygnał. Mamy też wejście AUX IN, do 

którego podłączymy dowolny liniowy 

sygnał stereo, np. podkład muzyczny  

z telefonu lub laptopa. 

Monitory podłączamy kablami do 

wyjść instrumentu i możemy działać. 

Jeśli chodzi o ustawienie, najłatwiej to 

zrobić z wykorzystaniem opcjonalnych 

uchwytów (Piano Monitor Brackets). 

Przymocowujemy je do modelu Piano 4 

lub Grand (niedługo też do Nord Stage) 

lub do dowolnych statywów mikrofono-

wych. Według producenta usadowienie 

monitorów w ten sposób gwarantuje 

optymalne brzmienie wszystkich instru-

mentów z rodziny piano.

No właśnie, brzmienie. Dochodzimy 

tu do interesującej kwestii, ponieważ 

producent odmawia podania dokładnych 

wrażenia topornymi głośnikami lub 

kolumnami?

Skoro o wbudowaniu głośników  

w obudowę instrumentu nie mogło 

być mowy (choć jak wiadomo nigdy nie 

mów: „Nigdy!”), trzeba było pomyśleć 

o rozwiązaniu zewnętrznym. Projekt 

rozpoczął się już kilka lat temu. Na 

początku myślano o współpracy z jedną 

z firm produkujących monitory. Osta-

tecznie zdecydowano jednak stworzyć 

własną konstrukcję i tak otrzymaliśmy 

Nord Piano Monitors. 

Na pierwszy rzut oka mamy do 

czynienia z dość standardowym roz-

wiązaniem: dwa dwudrożne monitory 

aktywne, gdzie elektronika umieszczona 

jest tylko w jednym z nich. System ma 

wejścia na złączach TRS, wyjście cinch 

na ewentualny subwoofer aktywny,  

a także przełącznik, który ustawia tryb 

zd
ję

ci
a:

 C
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a 

(3
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przenoszenia, wrażenie generowanej 

przestrzeni i głębi, a także optymalne 

ustawienie dzięki opcjonalnym uchwy-

tom stwarzają odczucie immersji (modne 

słowo) w dźwięku, co w pełni rekompen-

suje brak dokładnej wiedzy technicznej. 

Monitory sprawdzą się świetnie w każdym 

domu, ale też w studiu, bo dzięki nim in-

strument możemy postawić nawet w kącie  

i spokojnie pracować w pełnej świado-

mości brzmienia, jakie trafi do komputera 

lub nagłośnienia scenicznego. To wbrew 

pozorom bardzo ważne.

A tak poza wszystkim, to gra na 

instrumencie z podłączonymi Nord 

Piano Monitors jest po prostu ogromną 

przyjemnością. Warto spróbować. 

Piotr Dygasiewicz

  
Średnica głośnika niskotonowego  

4,5”

Średnica głośnika wysokotonowego  

0,75”

Moc    

2x 80 W

Cena Nord Piano Monitors 2190 zł
Cena Nord Piano Brackets 333 zł

UJAWNIONE 
DANE TECHNICZNE

danych technicznych z wyjątkiem średni-

cy głośników i mocy. Na pytanie o więcej 

usłyszeliśmy, że Piano Monitors nie są 

monitorami odsłuchowymi w tradycyj-

nym tego słowa znaczeniu. Nie nadają się 

do miksowania. Ich jedynym zadaniem 

jest jak najwierniejsze stworzenie od-

czucia gry na fortepianie. Nic więcej, nic 

mniej. Stąd unikanie „numbers game”, jak 

uroczo określił to przedstawiciel Norda.

Czy to właściwe podejście? Testy 

zdają się potwierdzać tę filozofię. Dla 

nikogo nie jest nowością doskonałe 

brzmienie Nord Piano (a teraz też Nord 

Grand), ale Nord Piano Monitors zdają 

się dopełniać całość. Ich moc, pasmo 
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O zderzeniu dźwięku z miejscem, sposobie,  

by ludzie nie klaskali podczas występu,  

i poszukiwaniu nadziei w miejscu, gdzie wydaje 

się, że umarła, mówi Dariusz Budkiewicz, 

 basista zespołu Armia

Dariusz Budkiewicz

Multiinstrumentalista i kompozytor znany przeze wszystkim z gry na basie 

(Armia, De Press, Trupia Czaszka). Ma na koncie niemal 40 nagranych płyt. 

Jednym z najnowszych projektów jest „Stutthof. Apel cieni”, płyta nagrana 

we współpracy z Muzeum Stutthof. Jest dostępna tylko za pośrednictwem muzeum. 

Nadzieja   
pośród 
drutów
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Jedną z najnowszych płyt, w których produkcji brałeś udział, 

był „Stutthof. Apel cieni”. Dlaczego zdecydowałeś się zająć 

tym tematem?

Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof powstałego na tere-

nie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

Stutthof, zwrócił się do mnie z propozycją współpracy. Zebrał teksty 

napisane przez więźniów i wpadł na pomysł wydania płyty. Miałem 

doświadczenie z zespołem De Press przy pisaniu płyty „Myśmy Rebe-

lianci”, którą wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego nagraliśmy 

do tekstów żołnierzy wyklętych. Propozycja dyrektora Tarnowskiego 

wydała mi się dobrym pomysłem na stworzenie case’u edukacyjne-

go, który uchroni tę tragiczną historię od zapomnienia. Teksty miały 

zyskać warstwę muzyczną, żeby zawarte w nich emocje i treści nie 

umarły, a pomogły słuchaczom wejść w historię tamtych chwil. 

Przecież te teksty można było udostępnić choćby na stronie 

muzeum.

Chodzi o młodzież. Trudno namówić młodego człowieka, by 

sięgnął po poezję taką czy inną. Dlatego ta płyta stanowi furtkę 

do ich świadomości. Do starszych zresztą też. Dla mnie najważ-

niejsza jest właśnie wartość edukacyjna i hołd oddany więźniom 

Bohaterom. Bo dla mnie to byli bohaterowie. Ważne jest dla 

mnie, aby zostawić po sobie taką płytę. Może za 10–20 lat ktoś ją 

odnajdzie, posłucha i wspomni o ich tragicznych losach.

Propozycję dostałeś ty, ale nie jesteś jedynym kompozytorem 

muzyki na tę płytę.

Zastanowiłem się, z kim mogę ją zrobić. Najbliższą mi muzycznie 

osobą jest Tomasz Budzyński, wokalista, kompozytor, poeta. Od 

paru lat współtworzymy wspólnie w zespole Armia. Zgodził się. 

Spotkaliśmy się w naszej Armijnej sali prób – ja z gitarą i kompu-

terem, Tomasz z gitarą i tekstami – i zaczęliśmy pisać zalążki pio-

senek. Od początku wiedzieliśmy, że muzyka nie może być ładna, 

by nie była pastiszem, nie przeszkadzała, a podkreśliła jedynie 

słowo. Powstało kilkadziesiąt pomysłów mniej lub bardziej za-

aranżowanych. Tomek zaczął do tego śpiewać, nagraliśmy demo. 

Odwiedziliście muzeum?

Musieliśmy odwiedzić. Wizycie w takim miejscu towarzyszą róż-

ne emocje. Pozostało w nim niewiele budynków, zachowały się 

autentyczne baraki, krematorium. Teren byłego obozu naprawdę 

jest miejscem bardzo przygnębiającym, symbolizującym całe 

okrucieństwo tej wojny.

Jak wypadła konfrontacja miejsca z nagranym demo?

Stwierdziliśmy, że to nie jest to. Tomasz czuł to od samego 

początku, a ja dojrzewałem do tego. Teksty były mocne, dlatego 

ułożenie pod nie ostrych gitarowych riffów i napisanie rocko-

wych aranży nie miało sensu, bo to nie jest ta muzyka. W obozie 

panowało cierpienie i śmierć. Nadzieja na przeżycie dnia czy 

myśl o bliskich były jedynymi jasnymi kolorami w tym tragicz-

nym miejscu.

I co dalej zrobiliście z materiałem?

Pojawiło się pytanie, dokąd z tą płytą pójść dalej. Potrzebna była 

jeszcze jedna osoba, która ją dopełni odpowiednimi dźwiękami. 

Stał się nią nasz kolega Michał Jacaszek, kompozytor, producent 

muzyki filmowej i teatralnej. W tym trio zawarliśmy naszą mu-

zyczną opowieść o wspomnieniach zawartych w tekstach.

Można powiedzieć, że wtedy płyta narodziła się na nowo?

Ewoluowała. To, co stworzyliśmy z Tomaszem, było ziarnem.  

Natura dała drogowskaz, którą drogą mamy pójść. Gdy jesteś  

w baraku i słyszysz nagle, jak pada grad albo deszcz, tworzy się 

melodia. Jak słuchasz brzmienia drewna, kamienia, metalu, blachy, 

buduje się nagle wachlarz dźwięków gotowych do wykorzystania. 

One żyją, bo są z natury. Michał swoimi brzmieniami, pomysłami na 

aranż, wyobraźnią i doświadczeniem w komponowaniu takiej mu-

zyki otworzył przestrzeń, o której myśleliśmy. Przetworzył nasze 

wszystkie dźwięki w odgłosy natury i industrialnej chemii. Wśród 

nich umieściłem przesterowane brzmienie basu: bardzo mocne, 

brudne, a jednocześnie rozrywające przestrzeń stworzoną przez 

Michała. I myślę, że to się udało. W ten sposób płyta „Stutthof. Apel 

cieni” powstała z połączenia pracy trzech ludzi. Najważniejsze 

jednak są teksty, stanowiące klucz do tej płyty. Napisały je osoby, 

które w większości przeżyły to straszne miejsce kaźni. Ich losy po 

wojnie były różne, ale raczej nieciekawe. Większość umarła  

w zapomnieniu albo w dziwnych okolicznościach.

O różnicy realiów

Żołnierze wyklęci czy więźniowie Stutthofu musieli odnaleźć 

się tej w samej beznadziejnej wojennej przestrzeni. Żołnierze 

niezłomni to żołnierze, którzy walczyli z bronią w ręku z czerwoną 

zarazą z określonym wrogiem i okupantem. Las był ich domem, ale 

też miejscem walki i śmierci. Miałem przyjemność poznać żyjących 

żołnierzy wyklętych czy też powstańców warszawskich przy  

okazji koncertów. To były dla mnie ważne momenty: poznać  

żyjących Bohaterów, posłuchać ich wojennych opowiadań  

i przeżyć. Nagrałem płytę „Myśmy rebelianci”, bo teksty były 

tematycznie różne od opisu walki i śmierci ludzi, którzy  

walczyli. Były też freakowe czy zabawne, opisujące wydarzenia 

dnia codziennego. Napisanie muzyki do tych opowiadań teraz  

wydaje mi łatwiejszym zadaniem niż przy płycie „Stutthof. Apel 

Cieni”. Podczas słuchania teraz płyty i umieszczonych na niej tek-

stów więźniów obozu od razu czuję śmierć i ból. Jedyne, co  

pozostaje w ich położeniu, to nadzieja, chęć przetrwania  

i modlitwa do Boga. 

Nie chcieliśmy pisać riffów 
na cierpieniu czy śmierci, 
ale na nadziei
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Na jakiej zasadzie wyselekcjonowaliście teksty?

To jest moc Tomasza Budzyńskiego. W tym roku mija 35 lat, 

odkąd założył zespół Armia. Ma na koncie już setki tekstów 

napisanych nie tylko w Armii, ale także do swoich autorskich 

projektów Budzy Solo czy Trupia Czaszka. I jest coś magicznego, 

co potrafi zrobić z tekstem.

Nic nie zmienialiście? 

Wszystko jest autentyczne. 

Bo jednak te wiersze pisali nie uznani poeci czy tekściarze, ale 

zwykli ludzie, którzy wyrażali swoje emocje.

Jest jednak w tych tekstach warsztat i kunszt poetycki. Zawierają 

szarą i mroczną rzeczywistość tego obozu. Część z nich pochodzi 

z przekazów ustnych odtwarzanych przez ocalałych więźniów  

i napisanych po wojnie, bo za kawałek papieru z takim wierszem 

groziła w obozie kara śmierci. Wybrane utwory mają swoje napię-

cie, rytm i melodię. To powoduje, że można je zamknąć w muzyce. 

Mam nadzieję, że udało nam się to zrobić. Nie chcieliśmy przy 

tym pisać riffów na cierpieniu czy śmierci, ale na nadziei. Ten jasny 

punkt cały czas musiał świecić. Więźniowie potrafili zamienić ją 

na walkę o przetrwanie. Natomiast ostatni numer „Ressurection”, 

stanowiący klamrę płyty, napisał Budzy.

W ramach promocji płyty zagraliście szczególny koncert.

To był spektakl, nie koncert. Połączyliśmy utwory w całość, grając 

między nimi ambienty. Nie chcieliśmy, żeby ludzie klaskali między 

numerami. Zgodziliśmy się na występ ku pamięci tych ludzi w tym 

tragicznym miejscu: Muzeum, a kiedyś obozie koncentracyjnym. 

Aura występu, słuchacze i muzyka udowodniły mi wtedy, że to, co 

zrobiliśmy, jest trafione w punkt. Pasuje do tego miejsca. Że nie ma 

w tym rock & rolla, bluesa, reggae, popu, fajnej aranżacji. Nie ma 

nawet przesadnie smutnej muzyki. Dla mnie był to ważny moment.

Jak się gra w takim miejscu?

Na szczęście nie graliśmy w samym obozie. Muzeum zajmuje 

bardzo rozległy teren. Graliśmy przy drutach kolczastych, ale na 

zewnątrz. Natomiast stał za nami autentyczny barak, a atmosferę 

robiła też pora roku, bo był październik: zimno, ciemno, ponuro.

Idealne warunki na nastrojowe wykonanie. Czym różniło się 

ono od materiału nagranego w studiu?

W kontekście muzycznym tylko paroma improwizacjami. Mimo 

to numery zabrzmiały mocniej niż na płycie i inaczej, bo w spek-

taklu wystąpiła z nami Beata Polak, bardzo dobra perkusistka, 

która wniosła swoją energię. Michał Jacaszek puszczał między 

utworami dźwięki, które bardzo z tym miejscem współgrały, np. 

odgłosy pociągu, szczekającego psa czy wiatru. Głośniki zostały 

umieszczone na wieżach strażniczych. W pewnym momencie 

odwróciłem się, bo usłyszałem ujadającego psa 20 metrów ode 

mnie. To był pies... symboliczny, obozowy dźwięk tamtych czasów. 

Do tego deszcz, zimno, ciemność. Cała aura spowodowała, że ten 

spektakl żył. Miałem ciary.

W Armii i De Pressie jesteś basistą, ale na płycie „Stutthof. 

Apel cieni” zrobiłeś znacznie więcej. Oprócz zajęcia się basem  

i kompozycją grałeś także na gitarze i klawiszach. W jaki  

sposób stałeś się multiinstrumentalistą?

Rzeczywiście we wszystkich zespołach gram na basie. To ciekawy 

instrument, który spełnia określoną rolę w zespole. Natomiast gita-

ra i klawisze pozwalają komponować i grać w większej przestrzeni 

dźwięków i kolorów. Używanie nowych technologii, samplerów, 

tworzenie własnych brzmień, groove’ów i loopów powoduje, że 

korzystanie z elektroniki po wielu latach jest dla mnie nową drogą. 

Podobnie jak swego czasu była nią gitara, pozwalając mi kompono-

wać i aranżować ostatnią płytę Armii pod tytułem „Toń”. 

Czyli można powiedzieć, że chęć komponowania?

Tak i dzięki Bogu! Jeżeli syntezator czy sampler pozwalają prze-

tworzyć dźwięk w sposób magiczny, czemu tego nie zrobić?

W pewnym momencie odwróciłem 
się, bo usłyszałem ujadającego psa 
20 metrów ode mnie. To były dźwięki 
zagrane z samplera i puszczone przez 
Michala Jacaszka i nagle te dwie 
przestrzenie mi się wymieszały: 
real ze wspomnieniami obozu. 
Miałem ciary

>>
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W przypadku gitary i klawiszy do wszystkiego doszedłeś sam?

Jestem samoukiem. Natomiast stoją za tym lata pracy i dużo 

nagranych płyt. Z samym De Press było ich osiem. To także 

współpraca z różnymi kompozytorami, muzykami, producentami, 

w różnych studiach. Ktoś cię inspiruje, otwiera furtkę, w którą 

możesz wejść i znaleźć siebie. Jedni to mają szybciej, drudzy wol-

niej. Najważniejsze, żeby pisać. Jeżeli ktoś pisze muzykę, wtedy 

jest dla mnie muzykiem kompletnym. 

Podczas komponowania nie pozwalasz na więcej swojemu 

instrumentowi?

Słucham całości. Gdy myślę o kompozycji, wybieram te rzeczy, 

które są najlepsze. Zresztą nie gram tysiąca dźwięków na basie, 

bo i tak jestem najlepszym basistą w moim zespole. (śmiech) Musi 

być miejsce dla gitary i innych instrumentów. Jeżeli masz w gło-

wie całą płytę, obraz wszystkich tworzonych kompozycji i chcesz 

je zrobić, okazuje się, że zrobiłeś następny krok jako twórca. Jeśli 

jesteś w stanie ogarnąć całą płytę, to poradzisz sobie z jednym 

instrumentem w jednym utworze.

W jednym z wywiadów sprzed paru lat szczegółowo  

omówiłeś swój ówczesny sprzęt wraz z podaniem  

zastosowania: co do slapu, co do klangu, co do grania  

precyzyjnego, a co do kolorowania. Przy „Apelu cieni” w tym 

zestawie pojawił się Aguilar.

Wychodzę z założenia, że gitara, kabel, struny, efekty i człowiek 

tworzą sound. Miałem to szczęście, że pracowałem w wielu 

projektach z wieloma zespołami. Dzięki temu, że zmieniałem 

instrumenty, każdy projekt niósł dla mnie nowe brzmienia. Co 

jakiś czas wracam do zapomnianego sprzętu. Zakładam nowe 

struny, podłączam nowy wzmacniacz i piszę riff, którego wcze-

śniej nie było. To jest piękne, że mogę robić tak za każdym razem. 

>>

Warto nie bać się mylić. 
Porażki uczą iść do przodu
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Uwielbiam lampowe wzmacniacze, duże kolumny, które mają 

swoją moc i kompresję. Dają zupełnie inne napięcie i brzmienie 

mojemu instrumentowi niż wzmacniacze tranzystorowe czy 

basowe combo.

A czemu wybrałeś Aguilara? 

Zaczynałem nowy sezon z Armią i stwierdziłem: „Muszę zmienić 

brzmienie. Zobaczymy, co się stanie”. Pojechałem na koncerty 

z tranzystorową głową Aguilara AG700 i dwoma kolumnami 

neodymowymi SL410.

AG700 jest wzmacniaczem o małych wymiarach, ale ma  

700 W basowej potęgi. Rzeczywiście ten zestaw się sprawdził. 

Szczególnie dlatego, że gram na pięciostrunowych basach  

o przesterowanych brzmieniach, gdzie jest dużo środka i dołu.

Jestem bardzo zadowolony, bo to szybki wzmacniacz, bardzo 

uniwersalny, a jednocześnie nie narzucający swojej barwy. Bardzo 

ciekawą zaletą jest to, że można ustawić brzmienie przy zerowym 

gainie, lekko go odkręcając, a potem dodawać EQ. Można ukręcić 

sound tak naprawdę, jaki się chce. Bardzo ważną zaletą jest  

mobilność sprzętu Aguilara. Jest bardzo lekki, dobrze skonstru-

owany i wykonany. 

Po tych koncertach zdecydowałem się zamienić cały setup, 

czyli zrezygnować na ten czas ze wzmacniaczy lampowych na 

rzecz Aguilara. Później zmniejszyłem zestaw do jednej kolumny 

SL410. Ten zestaw zupełnie mi wystarczy na ten czas. Jestem 

bardzo zadowolony. Precyzja dźwięku w dole, średniego pasma 

i w górze przy różnych gitarach, które mam przy tej kolumnie, 

jest rewelacyjna. Podczas nagrywania „Apelu cieni” wzmacniacz 

AG700 świetnie się sprawdzał, bo łatwo uzyskałem dźwięk, który 

chciałem.

Co byś poradził młodemu człowiekowi, który bierze się za 

trudny temat i chce go opanować muzycznie?

By wierzył w marzenia. Jeśli masz instrument, który pozwala ci 

zagrać to, co chcesz przekazać ludziom, trzeba to robić day by 

day. Warto marzyć o zespołach, w których chce się grać, bo sam 

jestem tego przykładem. Słuchałem jako dzieciak zespołu De 

Press. Potem przez dekadę grałem i nagrywałem z tym zespo-

łem. W latach dziewięćdziesiątych byłem w Jarocinie pod sceną 

na koncercie Armii. Po latach sam stanąłem na tej samej scenie 

z tym zespołem. Miałem szczęście pracować z wieloma muzy-

kami, którzy mnie inspirowali od samego początku mojej drogi 

muzycznej, tak jak obecnie np. Stefan Machel, gitarzysta TSA. 

Marzenia to tylko początek. Na pewno nic samo nie przycho-

dzi. Bardzo ważne jest wspólne granie z kolegami w sali prób, 

ćwiczenie w domu, szkoła, słuchanie różnej muzyki, koncerty 

czy spontaniczne jamowanie. Warto uczyć się partii basowych 

zespołów, które się lubi. Oprócz dźwięków i przyjemności grania 

powoduje to, że szukamy podobnego brzmienia, a za tym sprzę-

tu: gitar, efektów i wzmacniaczy. Jeżeli się w tym odnajdujemy, 

to ta droga ma sens.

Kiedy łączysz świadomość grania dźwięków z intuicją muzycz-

ną – pierwszą daje szkoła, drugą serce, dusza – to można powie-

dzieć, że jesteś kompletnym muzykiem. Moim zdaniem takiego 

połączenia trzeba szukać i warto się go uczyć przez całe życie.

A gdybyś miał wybrać między świadomością a intuicją?

Preferuję intuicję. Mniej dźwięków, ale bardziej trafiających  

w serce, niż miliony dźwięków perfekcyjnie zagranych, ale me-

chanicznych, będących np. dla mnie pustką w utworze. Chciał-

bym też poradzić młodym ludziom, żeby zaczynać od prostych 

form muzycznych, aby nauczenie i samo granie cały czas dawało 

radość. Dla mnie najważniejszy jest czynnik ludzki: jakim jesteś 

człowiekiem, kolegą, przyjacielem, czy mnie inspirujesz, a ja 

ciebie. Dopiero potem liczy się, jak grasz i jaki masz sprzęt. Dobrze 

też słuchać wszystkiego. Nie zamykać się w jednym gatunku, grać 

i nie bać się mylić. Porażki uczą iść do przodu.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Wychodzę z założenia, że człowiek, 
gitara, kabel, struny i efekty tworzą 
sound
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HeadRush wprowadza 
na rynek na zmianę jakieś 

urządzenie, a potem 
przeznaczony do niego głośnik. 
Ponieważ ostatnio był głośnik, 

nic dziwnego, że tym razem po-
jawił się Looperboard

HeadRush Looperboard Wielka pętla 

Najnow-

sza propo-

zycja HeadRusha 

to najbardziej rozbudowany looper, 

jaki istnieje obecnie na rynku, i jedyny  

z ekranem dotykowym oraz potężnym czte-

rordzeniowym procesorem. HeadRush Looperboard 

nie ogranicza się tylko do zapętlania dźwięku. Ma także 

wbudowane podkłady i efekty, a wszystko to zamknięte 

w mocnej stalowej obudowie, która jest przygotowana 

na wszelkie trudy trasy koncertowej.

Sercem sprzętu jest siedmiocalowy wyświetlacz. Za 

jego pomocą sterujemy intuicyjnym interfejsem użytkow-

nika. Jest to już standard w produktach tej firmy. Ekran do-

tykowy pozwala łatwo kontrolować urządzenie. Wystarczy 

przeciągać i upuszczać elementy. Obsługa loopera nigdy nie 

była tak prosta. To wszystko sprawia, że możemy skupić się 

na tym, co najważniejsze, czyli na tworzeniu muzyki. zd
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mono lub stereo. Każda ścieżka może być 

uruchamiana w jednym z pięciu trybów: 

Fixed, Serial, Sync, Serial/Sync i Free. 

Trybu Fixed używamy, kiedy chce-

my stworzyć cztery ścieżki tej samej 

długości. Po nagraniu pierwszej ścieżki 

wszystkie kolejne loopy – nagrywane na 

ścieżkach od drugiej do czwartej – mają 

taką samą długość. Tryb Serial pozwala 

nagrywać, dogrywać i odtwarzać loopy  

o różnych długościach tylko na jednej 

ścieżce. Dzięki temu możemy tworzyć 

piosenki złożone z kilku części: zwrotka 

– refren – mostek itd. Sync to tryb, który 

pozwala nagrywać loopy o różnych dłu-

gościach. Po nagraniu loopu na pierwszej 

ścieżce dogrywamy na kolejnych frag-

menty tej samej długości lub będące ich 

wielokrotnością. Loopy są automatycznie 

kwantyzowane i dopasowywane do 

siebie. Serial/Sync jest podobny do trybu 

Serial. Dzięki niemu odtwarzamy jeden 

loop przez cały czas na ścieżce pierwszej 

i przełączamy się pomiędzy różnymi 

częściami piosenki np. refrenem, zwrotką 

i mostkiem na ścieżkach drugiej, trzeciej 

i czwartej. Ostatni tryb nazywa się Free. 

Nie ma on żadnych zasad. Każda ścieżka 

może mieć dowolną długość. Na każdej 

z nich możemy nagrywać, dogrywać lub 

odtwarzać w każdym momencie. Kiedy 

naciśniemy przycisk nagrywania, włączy 

się ono bez czekania, aż loop zacznie grać 

od nowa.

HeadRush Looperboard ma wbudo-

wane efekty, które pochodzą wprost  

z Pedalboardu. Żaden inny looper na 

 
GŁÓWNE CECHY

  4-wejściowy/4-wyjściowy looper 

 z inteligentną zmianą tempa 

 i wbudowanymi efektami

  Ponad 8 godzin wewnętrznego czasu 

 nagrywania, karta SD i wejścia USB dla 

 zapewniania nieograniczonej pamięci 

 masowej

  4 ścieżki loopera

  Ścieżka metronomu i funkcje kwantyzacji

  Tap-tempo z inteligentną zmianą tempa

  Stereofoniczny odtwarzacz podkładów

  Ponad 300 gotowych pętli fabrycznych 

 umożliwiających rozpoczęcie pracy

  4 wejścia combo XLR+1/4” z zasilaniem 

 fantomowym +48 V

  4 przypisywane wyjścia XLR, wyjścia 1/4” 

 i wyjście słuchawkowe

  Wejście i wyjście MIDI

  Nagrywanie i reamping przez USB 

 z maksymalną jakością 24 bity/96 kHz

  Wbudowane efekty z wejściem pedału 

 ekspresji 1/4” dla zapewnienia najlepszego 

 sterowania

  Wbudowany interfejs audio USB

Dzięki ogromnej ilości pamięci nie musi-

my się martwić o to, że pętla urwie się  

w połowie albo że zabraknie miejsca na zapis 

pomysłów. Looperboard może nagrać i od-

tworzyć ponad 8 godzin dźwięku! Możemy 

także wykorzystać wejście na kartę SD  

i pendrive, aby rozszerzyć pamięć i zgrywać 

pętle do późniejszego wykorzystania.

Punktem wyjścia loopera był HeadRush 

Pedalboard. Tak samo jak on ma 12 nożnych 

przycisków. Każdy z nich wyposażono  

w diodę, która zmienia kolor w zależności od 

aktualnie uruchomionej funkcji. Za pomocą 

nożnych przycisków nagrywamy, dogry-

wamy, cofamy, przywracamy, odwracamy, 

transponujemy, miksujemy do jednej ścieżki  

i odejmujemy poszczególne warstwy  

w odwrotnej kolejności w stosunku do ich 

dodawania, ale też wyciszamy końcówki  

i usuwamy poszczególne ścieżki loopera  

w locie. Możemy również odwracać, mnożyć 

lub dzielić długość, a także mnożyć lub 

dzielić prędkość odtwarzania dla całej pętli 

jednocześnie. Za pomocą jednego z nożnych 

przełączników korzystamy także z funkcji 

tap tempo. Dzięki niej dowolnie zmieniamy 

tempo podkładów lub nagranej już pętli 

bez zmiany częstotliwości dźwięku i utraty 

jakości.

Wszystkie pętle nagrywamy z wyko-

rzystaniem czterech dostępnych ścieżek 

 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

   12 nożnych przełączników z kolorowym 

 podświetleniem LED 

   Główny wyświetlacz: 7-calowy, kolorowy, 

 podświetlany LED, z interfejsem dotykowym

   Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+0,2 dB)

   Dynamika: 111 dB (A-ważone)

   Maksymalny poziom wejściowy: +13 dBu

   Czułość: -46 dBu

   Systemy plików: FAT32 (odczyt i zapis; zalecane), 

 EXT4 (odczyt i zapis)

   Pliki dźwiękowe: .WAV

   Częstotliwość próbkowania: 44,1, 48, 96, 

 192 kHz

   Głębokość bitowa: 16, 24, 32 bitów

   Potencjometry:

  1 nawigacja 360°/wprowadzanie 

    danych z funkcją naciśnij-by-zatwierdzić

  4 osobne potencjometry głośności dla 

    każdego z wejść

  1 potencjometr Master Volume

  1 potencjometr głośności dla wyjścia 

    słuchawkowego

  1 potencjometr głośności dla wejścia AUX

   Wejścia/wyjścia:

  4 wejścia combo XLR/jack

  1 wejście mini-jack AUX

  1 wejście jack na pedał ekspresji

  2 wyjścia XLR

  2 wyjścia jack

  1 wyjście słuchawkowe

  wejście i wyjście MIDI

  2 porty USB A

  1 port USB B

  wejście na kartę SD

  wejście na zasilacz 19 V, 3,42 A

   Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 

 512 x 311 x 76 mm

   Waga: 5,5 kg

Cena  3850 zł

rynku nie ma tak świetnie brzmiących 

wbudowanych efektów. Dla ułatwie-

nia pracy zostały stworzone specjalne 

zestawy do wokalu, gitary, perkusji oraz 

brzmienia lo-fi. Efekty możemy edytować 

według swoich potrzeb.

Looperboard to kompleksowe rozwiąza-

nie dla wszystkich, którzy są gotowi posze-

rzyć swoje muzyczne horyzonty. Najbardziej 

rozbudowany looper z dostępnych obecnie 

na rynku stanowi w tym nieocenioną pomoc.

Mateusz Bracha



lipiec–wrzesień 201954

SZARPNIJ STRUNĘ

V624FRBK

Błyskawicznie szybkie przebiegi legato  

i bezkompromisowe rockowe riffy – Vinta-

ge V624FRBK to marzenie metalowców. 

Ta gitara została zaprojektowana, aby grać 

na niej mocno, szybko i głośno! Odpowied-

nio wyprofilowany wąski gryf z podwój-

nym wycięciem oraz opływowy kształt 

korpusu znacznie ułatwiają zagranie 

nawet najwyższych dźwięków. Dzięki  

Kolejne nowości od Vintage to 
dwa różne światy. V624FRBK 
stanowi kompletne narzędzie  

zniszczenia dla wszystkich  
gitarzystów spragnionych  
ciężkich brzmień, a nowe  

serie V130 i V132 to bardzo 
oszczędne, minimalistyczne 

instrumenty do bluesa  
i klasycznego rocka

Vintage

Od bluesa 
do hard rocka 

 V624FRBK 

 
V624FRBK

Korpus olcha

Gryf twardy klon

Progi 24

Siodełko Graphtech NuBone

Mostek Floyd Rose FRTS2000

Osprzęt czarny satynowy

Klucze Wilkinson WJ07

Przetworniki  2x Wilkinson WOHHB

Potencjometry 1x głośność, 1x ton, przełącznik 

trójpozycyjny 

Kolor Satin Black 

Cena  XXX zł

 
V120

Korpus mahoń

Gryf mahoń

Podstrunnica palisander

Progi 22

Siodełko biały grafit, Graphtech NuBone (V120TVY)

Mostek kompensowany Wilkinson® GTBCR

Osprzęt chromowany

Klucze Wilkinson® WJ15

Przetworniki  Wilkinson® W90SK

Potencjometry 1x głośność, 1x ton, 

Kolor TV Yellow (V120TVY), Gun Hill Blue 

(V120GHB), Two Tone Sunburst (V120TB)

Cena  XXX zł

 V120 
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V130

Korpus mahoń

Gryf mahoń

Podstrunnica palisander

Progi 22

Siodełko czarny grafit

Mostek kompensowany Wilkinson GTBCR

Osprzęt chromowany

Klucze Wilkinson WJ15

Przetworniki  Wilkinson W90SK

Potencjometry 1x głośność, 1x ton, 

Kolor Vintage White (V130VW), Satin Cherry 

(V130CRS)

Cena  1699 zł

24 progom nabitym na gryfie instrument 

ma pełną dwuoktawową skalę.

V624FRBK wyposażono w dwa głośne 

pickupy Wilkinson double coil. Na gitarze 

znajdują się dwa potencjometry, głośności 

i tonu, oraz trójpozycyjny przełącznik. 

Instrument stanowi klasyczną kombinację 

bezpośrednich rockowych brzmień  

i oszczędnego designu. Wisienką na torcie 

jest oryginalny mostek Floyd Rose Special 

locking tremolo system!

W 1976 roku Floyd D. Rose skonstru-

ował pierwszy dwustronny mostek  

i nazwał go swoim nazwiskiem. Niedługo 

potem zaczęły go używać największe 

nazwiska w historii rocka: Eddie Van 

Halen, Steve Vai, Neal Schon czy Brad 

Gillis. Kiedy metalowa scena LA na dobre 

eksplodowała, Floyd Rose locking tremolo 

system stał się standardem w gitarach 

przeznaczonych do mocnych brzmień. 

V624FRBK składa hołd historii hard 

rocka. Dzięki tej gitarze można zagrać 

krzykliwe flażolety, potężne „divebomb” 

lub imitację gitary slide. 

Instrument został pokryty czarnym 

lakierem w matowym wykończeniu. Ma 

odwróconą główkę, co podkreśla jego 

klasycznie rockowy styl. Jeżeli ktoś ma 

ochotę eksplorować nowe tereny mu-

zycznej ekspresji i chce osiągnąć mocne 

metalowe brzmienie, Vintage V624FRBK 

jest dla niego!

V120, V130, V132

Vintage w tym roku rozszerzył linię gitar, 

które wyglądem odwołują się do gitary Les 

Paul Junior. Do istniejącej już serii V120 

dołączył nowy kolor TV Yellow (V120TVY). 

Gitara oprócz nowego koloru otrzymała 

także świetne siodełko Graphtech NuBone. 

Powstały też dwa nowe modele V130  

i V132. Pierwszy różni się od V120 tylko 

dodatkowym wycięciem u góry. Natomiast 

V132 zyskał dodatkowy pickup oraz dwa 

potencjometry głośności oraz tonu. 

Wszystkie łączy oszczędny design 

oraz materiał, z którego powstały instru-

menty. Korpus i gryf jest mahoniowy, 

a podstrunnica wykonana z certyfiko-

wanego palisandru Lignum Rosa ma 22 

progi. Dzięki świetnie zaprojektowanemu 

wycięciu z łatwością wydobywa się nawet 

najwyższe dźwięki. Gitary mają mostek 

kompensowany typu Wrap Around  

Wilkinson GTB. Wyjątkiem jest V132, 

gdzie zamontowano standardowy Tune-

-o-matic. Wysokiej jakości osprzęt, w tym 

klucze Wilkinsona, zapewniają odpo-

wiednią intonację i porządne strojenie na 

każdym koncercie.

V120 i V130 mają przy mostku jeden 

pickup typu single Wilkinson W90SK, 

sterowany przez jeden potencjometr gło-

śności i jeden tonu. Dzięki przetwornikom 

W90SK gitara brzmi klarownie i ma długi 

sustain. Nieważne czy to czyste jazzowe 

akordy, czy też wrzaskliwe rockowe solo – 

w każdym wypadku brzmi świetnie.

Minimalistyczny wygląd łączy się w gi-

tarach z tej serii z prostotą obsługi. Oznacza 

to, że można zapomnieć o skomplikowanych 

opcjach i zacząć grać zaraz po podłączeniu 

gitary do wzmacniacza.

Mateusz Bracha

 V130 

 
V132

Korpus mahoń

Gryf mahoń

Podstrunnica palisander Lignum Rosa

Progi 22

Siodełko Graphtech NuBone

Mostek Tune-o-matic

Osprzęt chromowany

Klucze Wilkinson WJ15

Przetworniki 2x Wilkinson W90SK

Potencjometry 2x głośność, 2x ton, 

Kolor Tobacco Sunburst (V132TSB), TV Yellow 

(V132TVY) 

Cena  1699 zł

 V132

 V120 
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V130

Korpus mahoń

Gryf mahoń

Podstrunnica palisander

Progi 22

Siodełko czarny grafit

Mostek kompensowany Wilkinson GTBCR

Osprzęt chromowany

Klucze Wilkinson WJ15

Przetworniki  Wilkinson W90SK

Potencjometry 1x głośność, 1x ton, 

Kolor Vintage White (V130VW), Satin Cherry 

(V130CRS)

Cena  1699 zł

24 progom nabitym na gryfie instrument 

ma pełną dwuoktawową skalę.

V624FRBK wyposażono w dwa głośne 

pickupy Wilkinson double coil. Na gitarze 

znajdują się dwa potencjometry, głośności 

i tonu, oraz trójpozycyjny przełącznik. 

Instrument stanowi klasyczną kombinację 

bezpośrednich rockowych brzmień  

i oszczędnego designu. Wisienką na torcie 

jest oryginalny mostek Floyd Rose Special 

locking tremolo system!

W 1976 roku Floyd D. Rose skonstru-

ował pierwszy dwustronny mostek  

i nazwał go swoim nazwiskiem. Niedługo 

potem zaczęły go używać największe 

nazwiska w historii rocka: Eddie Van 

Halen, Steve Vai, Neal Schon czy Brad 

Gillis. Kiedy metalowa scena LA na dobre 

eksplodowała, Floyd Rose locking tremolo 

system stał się standardem w gitarach 

przeznaczonych do mocnych brzmień. 

V624FRBK składa hołd historii hard 

rocka. Dzięki tej gitarze można zagrać 

krzykliwe flażolety, potężne „divebomb” 

lub imitację gitary slide. 

Instrument został pokryty czarnym 

lakierem w matowym wykończeniu. Ma 

odwróconą główkę, co podkreśla jego 

klasycznie rockowy styl. Jeżeli ktoś ma 

ochotę eksplorować nowe tereny mu-

zycznej ekspresji i chce osiągnąć mocne 

metalowe brzmienie, Vintage V624FRBK 

jest dla niego!

V120, V130, V132

Vintage w tym roku rozszerzył linię gitar, 

które wyglądem odwołują się do gitary Les 

Paul Junior. Do istniejącej już serii V120 

dołączył nowy kolor TV Yellow (V120TVY). 

Gitara oprócz nowego koloru otrzymała 

także świetne siodełko Graphtech NuBone. 

Powstały też dwa nowe modele V130  

i V132. Pierwszy różni się od V120 tylko 

dodatkowym wycięciem u góry. Natomiast 

V132 zyskał dodatkowy pickup oraz dwa 

potencjometry głośności oraz tonu. 

Wszystkie łączy oszczędny design 

oraz materiał, z którego powstały instru-

menty. Korpus i gryf jest mahoniowy, 

a podstrunnica wykonana z certyfiko-

wanego palisandru Lignum Rosa ma 22 

progi. Dzięki świetnie zaprojektowanemu 

wycięciu z łatwością wydobywa się nawet 

najwyższe dźwięki. Gitary mają mostek 

kompensowany typu Wrap Around  

Wilkinson GTB. Wyjątkiem jest V132, 

gdzie zamontowano standardowy Tune-

-o-matic. Wysokiej jakości osprzęt, w tym 

klucze Wilkinsona, zapewniają odpo-

wiednią intonację i porządne strojenie na 

każdym koncercie.

V120 i V130 mają przy mostku jeden 

pickup typu single Wilkinson W90SK, 

sterowany przez jeden potencjometr gło-

śności i jeden tonu. Dzięki przetwornikom 

W90SK gitara brzmi klarownie i ma długi 

sustain. Nieważne czy to czyste jazzowe 

akordy, czy też wrzaskliwe rockowe solo – 

w każdym wypadku brzmi świetnie.

Minimalistyczny wygląd łączy się w gi-

tarach z tej serii z prostotą obsługi. Oznacza 

to, że można zapomnieć o skomplikowanych 

opcjach i zacząć grać zaraz po podłączeniu 

gitary do wzmacniacza.

Mateusz Bracha

 V130 

 
V132

Korpus mahoń

Gryf mahoń

Podstrunnica palisander Lignum Rosa

Progi 22

Siodełko Graphtech NuBone

Mostek Tune-o-matic

Osprzęt chromowany

Klucze Wilkinson WJ15

Przetworniki 2x Wilkinson W90SK

Potencjometry 2x głośność, 2x ton, 

Kolor Tobacco Sunburst (V132TSB), TV Yellow 

(V132TVY) 

Cena  1699 zł

 V132

 V120 
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F
irmy kombinują, co zrobić, aby  

w stare pomysły tchnąć nowe  

życie i wnieść jakąś wartość doda-

ną, która będzie charakterystycz-

na dla danej marki. Liczy się jakość  

i zaangażowanie, z jakim podchodzi się do 

produktu. Rotosound ze swoją nową serią 

strun Ultramag na pewno nie odkrywa 

Ameryki, ale podchodzi do pomysłu po 

swojemu i z największą dbałością o jakość. 

W końcu można było zrobić kolejne niklo-

wo-stalowe struny w nowym opakowaniu. 

Mówi się, że w świecie 
strun wszystko już  

zostało wymyślone.  
Jeżeli powstaje coś 

nowego, jest to tylko 
nowa interpretacja 

starych pomysłów lub 
chwyt marketingowy. 
Nie dalej jak dwa lata 

temu na naszych  
łamach powiedział to 
Jason How, właściciel 
Rotosounda. A jednak 

mamy nowe struny 
tej firmy!

Rotosound Ultramag

Rotosound podchodzi do tematu kreatyw-

nie i eksperymentuje z mniej popularnymi 

materiałami. Łączy nikiel i żelazo i wchodzi 

w niszę, która jest bardzo słabo zagospo-

darowana przez konkurencję. 

Owijka strun Ultramag składa się  

z 52 procent niklu i 48 procent żelaza. 

To sprawia, że struny są mocno magne-

tyczne i akcentują średnie i niskie tony 

silniej niż stalowe lub niklowo-stalowe. 

Przekłada się to również na większą moc. 

Struny grają głośniej i wybrzmiewają 

dłużej. Podobny stop jest używany  

w przemyśle kosmicznym i elektronice 

wysokiej jakości. Struny Ultramag nie 

zużywają się tak szybko i brzmią dobrze 

o wiele dłużej niż zwykłe. Ultramag są 

także odporne na rdzewienie. Nie są 

powlekane i choć mają podobne do nich 

właściwości, gra się na nich tak jak na 

zwykłych strunach bez nieprzyjemnej 

dla palców owijki. Niski współczynnik 

rozciągania pozwala zachować odpo-

wiednie strojenie niemal w każdych 

warunkach. Unikatowy stop metali  

i specjalne foliowe opakowanie skutecz-

nie chronią struny przed korozją.

Struny Rotosound Ultramag mają 

swój unikatowy charakter. Przypadnie  

do gustu tym gitarzystom, którzy chcą 

zabrzmieć pewniej i mocniej niż zwykle. 

Zadowoleni powinni być także ci nieprze-

padający za zbyt częstym zmienianiem 

strun w swojej gitarze.

Mateusz BrachaCena:  51,80 zł Cena:  51,80 zł Cena:  51,80 zł

Wybór największych

Niewiele marek na rynku instrumentów muzycznych może pochwalić się taką historią, 

jaką ma Rotosound. Na tych strunach grali i grają najwięksi: The Who, Jimi Hendrix,  

Pink Floyd, Lou Reed, Queen, Electric Light Orchestra, The Police, Jaco Pastorius,  

Duran Duran, Billy Sheehan, Nirvana, Duff McKagan czy Oasis. Rotosound wszystkie 

swoje struny produkuje we własnej fabryce Wielkiej Brytanii. Dostarczane są  

w foliowych opakowaniach, które chronią je przed korozją.
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nowy stop
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i zaangażowanie, z jakim podchodzi się do 
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strun wszystko już  

zostało wymyślone.  
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nowego, jest to tylko 
nowa interpretacja 

starych pomysłów lub 
chwyt marketingowy. 
Nie dalej jak dwa lata 

temu na naszych  
łamach powiedział to 
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tej firmy!
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materiałami. Łączy nikiel i żelazo i wchodzi 

w niszę, która jest bardzo słabo zagospo-

darowana przez konkurencję. 

Owijka strun Ultramag składa się  

z 52 procent niklu i 48 procent żelaza. 

To sprawia, że struny są mocno magne-

tyczne i akcentują średnie i niskie tony 

silniej niż stalowe lub niklowo-stalowe. 

Przekłada się to również na większą moc. 

Struny grają głośniej i wybrzmiewają 

dłużej. Podobny stop jest używany  

w przemyśle kosmicznym i elektronice 

wysokiej jakości. Struny Ultramag nie 

zużywają się tak szybko i brzmią dobrze 

o wiele dłużej niż zwykłe. Ultramag są 

także odporne na rdzewienie. Nie są 

powlekane i choć mają podobne do nich 

właściwości, gra się na nich tak jak na 

zwykłych strunach bez nieprzyjemnej 

dla palców owijki. Niski współczynnik 

rozciągania pozwala zachować odpo-

wiednie strojenie niemal w każdych 

warunkach. Unikatowy stop metali  

i specjalne foliowe opakowanie skutecz-

nie chronią struny przed korozją.

Struny Rotosound Ultramag mają 

swój unikatowy charakter. Przypadnie  

do gustu tym gitarzystom, którzy chcą 

zabrzmieć pewniej i mocniej niż zwykle. 
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padający za zbyt częstym zmienianiem 

strun w swojej gitarze.

Mateusz BrachaCena:  51,80 zł Cena:  51,80 zł Cena:  51,80 zł

Wybór największych

Niewiele marek na rynku instrumentów muzycznych może pochwalić się taką historią, 

jaką ma Rotosound. Na tych strunach grali i grają najwięksi: The Who, Jimi Hendrix,  
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K
ompaktowe, zasilane bate-

ryjnie urządzenie o mocy do 

RMS 15 W gra głośniej, niż 

moglibyśmy od niego oczeki-

wać. Ma trzy niestandardowe kanały 

analogowe: clean, drive i lead. Jednakże 

największą zaletą jest wysoka jakość 

połączenia z urządzeniami Apple oraz 

z PC. Dołączona aplikacja umożliwia 

podłączenie emulowanych wzmacnia-

czy i efektów.

iRig Micro Amp oferuje moc 15 W po 

podłączeniu zasilacza i 7,5 W przy pod-

łączeniu sześciu baterii typu AA. Dźwięk 

wydobywa się przez czterocalowy głośnik. 

Sprzęt zaskakuje wymiarami i objętością  

o połowę mniejszą od wzmacniaczy  

o podobnej mocy. Kompaktowe rozmiary 

ułatwiają przenoszenie i muzykowanie na 

świeżym powietrzu. To ostatnie nie musi 

być dolegliwe dla innych spędzających 

czas w pobliżu. Za sprawą wyjścia słu-

chawkowego można mieć swoją próbę tyl-

ko dla siebie, a wyjście Aux pozwoli 

wzbogacić ją o wybrany 

podkład.

Ćwiczenie w każdych 
warunkach? 
Ze wzmacniaczem 
iRig Micro Amp 
to możliwe! 

IK Multimedia iRig Micro Amp 

Sprzęt bezproblemowo łączy się  

z iPhonem, iPadem, komputerem Mac  

i PC. Kieruje sygnał gitary na urządzenie, 

aby przetwarzać, nagrywać i odtwa-

rzać bezpośrednio przez czterocalowy 

głośnik. Elektronika w środku to ta sama 

dobra konfiguracja (24 bity i 96 kHz), któ-

ra znajduje się w przenośnym interfejsie 

do gitary iRig HD2. Dołączona aplikacja 

AmpliTube i oprogramowanie Micro 

Amp zapewniają szczegółowość i szeroki 

zakres tonów. Aplikacje dołączone do 

iRig Micro Amp znacznie zwiększają i tak 

spore możliwości małego wzmacniacza. 

AmpliTube CS przeznaczone do iPhone’a 

lub iPada oferuje emulacje 10 wzmacnia-

czy i 26 kostek efektowych, a AmpliTube 

4 dla Maca i peceta – dziewięć wzmacnia-

czy i 10 efektów. 

Poza tym iRig Micro Amp współ-

pracuje także z innym oprogramowa-

niem. Na przykład dzięki aplikacjom 

takim jak GarageBand zarejestrujemy 

swoje pomysły, a nawet nagra-

my cały utwór. Micro 

Amp działa również 

z profesjonalnym 

oprogramowaniem do 

nagrywania, takim jak 

Logic czy ProTools.

Okazuje się, że mały 

i wszechstronny „piecyk” 

na paluszki stanowi nie 

tylko poręczne narzędzie 

do ogarniania nawet dużych 

projektów, ale także urządzenie 

Piecyk 
na paluszki
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Ogólne

   Głośnik: 1x 4” pełnozakresowy

   Moc: 15 W (po podłączeniu zasilacza) 

 lub 7,5 W (zasilanie bateryjne)

Zasilanie

   Źródło: baterie (6x AA – w zestawie) lub zasilacz

  (9 V – 15 V DC,  od 1500 mA – opcjonalnie) 

   Działanie na bateriach: ok. 15 h

Złącze USB

   Przetwarzanie: 24-bitowe A/C i C/A

   Próbkowanie: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz

   Podłączanie urządzenia: micro-USB

Wejście instrumentalne

   Złącznie: niesymetryczne, Hi-Z, jack 1/4” TS

   Sygnał wejścia instrumentalnego: od 30 mVpp 

 do 6,9 Vpp

   Rezystancja wejścia instrumentalnego: 1 MΩ

   Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz ±1,5 dB

Wyjście słuchawkowe stereo

   Złącze: jack 1/8” TRS

Wyjście na zewnętrzne głośniki

   Złącze: jack 1/4” TS

   Obciążenie: od 4 do 16 Ω

Wymiary i waga

   Wymiary: 210 x 125 x 155 mm

   Waga: 1,26 kg

Opakowanie zawiera

   iRig Micro Amp

   Kabel Lightning na micro-USB 600 mm

   Kabel USB A na micro-USB 600 mm

   6x bateria AA 1,5 V 

   przejściówka mikrofonowa 3/8”-16 męski 

 na 5/8”-27 żeński

Cena  744 zł

bez problemu współpracujące z rozwią-

zaniami przeznaczonymi dla profesjona-

listów.

Cezary Kępski
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J
eśli interesujesz się własnoręczną produkcją muzyki, 

nagrywaniem czy miksem, to chętnie oglądasz lub czytasz 

o tych właśnie zagadnieniach: jak dobrać brzmienie, 

ustawić mikrofon czy monitory, zastosować kompresor czy 

EQ. Potem pogłosy i inne chorusy. A na koniec oczywiście taśma, 

lampa i limiter. Ale jest jedna rzecz, która umyka niemal każdemu 

samoukowi. Umyka, bo wymaga sporego skupienia, a potem 

konsekwencji w stosowaniu. I jest całkowicie nieartystyczna. 

Mowa o prawidłowych poziomach sygnału pomiędzy różnymi 

stopniami miksu. A zwie się to z angielska Gain Staging (czasem 

Gain Structure).

Gdybyś zaczynał jakieś 30 lub więcej lat temu, nie musiałbyś 

czytać tego artykułu, bo bez choćby podstawowej wiedzy o wła-

ściwym poziomie sygnału nie dostałbyś pracy nawet w radiowęźle 

Artykuły w pismach takich jak „AudioPlay” dzielą się na kilka grup,  
a raczej stopni atrakcyjności. Najfajniejsze są te o nowościach, ciekawych  
i ekscytujących zabawkach w postaci sprzętu lub oprogramowania. Potem  
te z poradami, poradniki, wywiady. A na końcu te z dużą ilością teorii, liczb  
i mało mówiących ilustracji. To jest właśnie taki artykuł

Zero tolerancji, 
czyli Gain Staging

szkolnym. Ale skoro dalej czytasz, to znaczy, że musimy sobie 

najpierw wyjaśnić, skąd to się wzięło i dlaczego jest tak ważne.

Odsuwanie od szumu

Od zarania recordingu człowiek zmagał się z niedoskonało-

ścią narzędzi do rejestracji. Wszędzie, gdzie miało miejsce 

przekształcanie fal dźwiękowych w elektryczność (i odwrot-

nie), pojawiały się zjawiska niepożądane takie jak szum czy 

zniekształcenia. Urządzenia starano się konstruować tak, aby 

stosunek sygnału chcianego (dźwięk) do niechcianego (szum) 

był jak najkorzystniejszy. Stosunek, czyli różnica poziomu. Szum 

był zawsze, ale jeśli dźwięk był od niego dużo głośniejszy, słuch 

ludzki tego szumu po prostu nie słyszał. Stąd przyjęto pewne 

standardy, które stosowane przez producentów pozwalały 
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na tworzenie bardziej rozbudowanych struktur 

o większej liczbie kanałów czy też stopni, przez 

które przepływał dźwięk (czyli elektryczność). 

Ustalono na przykład optymalny poziom dźwięku 

wyrażony w decybelach i przyjęto, że stanowi on 

wartość 0. Wszystko poniżej było ciszej i mogło 

stać się ofiarą szumu, wszystko powyżej mogło  

z kolei zostać zniekształcone, ponieważ powyżej tego poziomu 

mogła pojawić się nieliniowość w obróbce dźwięku wynikająca  

z możliwości układu elektronicznego (nieliniowość, czyli za-

chwianie proporcji pomiędzy sygnałem wchodzącym a wycho-

dzącym, co skutkowało „zmianą” sygnału, czyli jego zniekształ-

ceniem). 

Konstruktorzy robili wszystko, aby zakres prawidłowego 

działania aparatury poszerzyć. Poza ograniczeniem szumu, 

czyli rzeczy mniej więcej stałej, pracowano nad tym, aby 

ewentualne przekroczenie zera w górę nie powodowało 

zniekształceń. I tak pojawił się parametr zwany Headroom, 

który określał, jak daleko można się posunąć i nie zepsuć. Jeśli 

Headroom wynosił np. 10 dB, to nawet „wchodząc na czerwo-

ne” do wartości +10 dB, nie narażaliśmy sygnału na zniekształ-

cenia, a oddalaliśmy się od poziomu szumu! W ten sposób 

zyskiwaliśmy na dynamice. Profesjonalny sprzęt spokojnie 

tolerował nawet +24 dB, więc łączna dynamika całego układu 

(np. miksera) była bardzo szeroka, znacznie przekraczając 

100 dB. Dla porównania: zarówno płyta winylowa, jak i taśma 

oscylowały w granicach 55–65 dB.

A więc cała gra polegała na tym, żeby nagrywać i miksować 

głośno. Ale nie za głośno! Niskie poziomy skutkowały niską 

dynamiką, szumem i generalnie brakiem życia. Wysokie poziomy, 

które „dotykały” górnej granicy Headroomu, gwarantowały czysty 

i dynamiczny miks, dodatkowo upiększony minimalnymi znie-

kształceniami zwanymi często nasyceniem (lub wysyceniem, nigdy 

przesyceniem). 

Dziedzictwo analoga

Tak robiono przez dziesięciolecia, ale potem przyszła techni-

ka cyfrowa. A technika cyfrowa wymaga całkowitej zmiany 

podejścia. W cyfrze jest tylko jedno zero, które możemy nazwać 

nawet zerem absolutnym (choć jest ono w górze). Wszystko, 

co powyżej, to zło. Każde przekroczenie 0 dBFS (Full Scale) 

powoduje nieharmoniczne zniekształcenia najgorszego rodzaju 

i całkowicie rujnuje sygnał. Stąd między innymi pojawiło się tak 

wiele nieporozumień w kwestii pomiaru poziomu sygnału. O ile 

0 dB w domenie analogowej to wartość umowna, którą w pew-

nych okolicznościach można przekroczyć, o tyle 0 dB w cyfrze  

>>

 Najważniejszy miernik w Twoim miksie. Umieść go zaraz za regulacją poziomu Gain. Zwróć 
  uwagę na prawidłową kalibrację (parametr HEADROOM). Celuj w zero.  

to wartość, nazwijmy to, techniczna. Jej przekroczenie skutkuje 

w zasadzie zniszczeniem sygnału. Dlatego też często spotykamy 

się z określeniem, że np. 0 dB = -18 dBFS. Znaczy to tyle, że war-

tość „zera analogowego” w naszym DAW-ie otrzymujemy, gdy 

miernik pokazuje -18 dB. Wszystko to jest strasznie teoretyczne 

i niemuzyczne, więc przejdźmy do konkretów.

Każda współczesna aplikacja DAW może nagrywać  

w rozdzielczości 24 bity. Oznacza to, że dysponujemy dynamiką 

ponad 140 dB. Co więcej, wewnętrzne przetwarzanie niemal 

każdego DAW-u to 32 lub nawet 64 bity. Materiały reklamo-

we producentów mówią, że dzięki temu nie ma możliwości 

„popsucia” miksu, nawet jeśli wszystkie kanały miksera będą „na 

czerwonym”. Wyjątkiem jest kanał sumy. Dodatkowo wielu mę-

drców z internetu zaleca rejestrację z maksymalnym poziomem 

sygnału, jak w dawnych czasach (niwelowanie szumu itd.). Do 

tego instrumenty wirtualne, gdzie każdy preset to potencjalny 

przebój, przynajmniej pod względem głośności. Po zsumowaniu 
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sygnał jest tak wysoko, że suwak sumy trzeba opu-

ścić niemal do zera. Oczywiście możemy opuścić 

suwaki na każdym kanale. Ale szybko zauważymy, 

że coś jest nie tak. Dostajemy miks spłaszczony, 

brak w nim życia i oddechu. A powodem tego 

stanu rzeczy jest operator, a w zasadzie jego brak 

wiedzy o bohaterze dzisiejszego artykułu.

Sygnał biegnący przez kolejne stopnie obróbki 

– rejestracja, korekcja, kompresja, efekty itd. – 

musi mieć określony poziom. W dawnych czasach 

dlatego, żeby nie zniszczył go szum. Idąc za tym, 

wszystkie urządzenia projektowano tak, aby 

pracowały optymalnie w pewnym ściśle określo-

nym zakresie poziomu dźwięku. I do tego właśnie 

była potrzebna wiedza o poziomie sygnału. To był 

właśnie prawidłowy Gain Staging. Za cicho – szum 

i brak właściwej reakcji (transjenty, kompresja, 

ekspansja). Za głośno – zniekształcenia i zbyt silna 

reakcja. 

Już słychać głosy: ale ja pracuję w studiu 

wirtualnym! Tu nic nie szumi, a procesory to 

tylko programy. To prawda, ale niemal wszystkie 

procesory są konstruowane (programowane) 

na wzór klasycznych urządzeń analogowych. Po 

prostu musi być jakiś punkt odniesienia. Poza tym 

emulowanie analogowego urządzenia w wirtualu 

jest bardzo skomplikowane i procesochłonne, 

więc optymalizuje się je, tworząc algorytm, który 

działa prawidłowo tylko w określonym zakresie 

dynamiki. W związku z tym zasady pozostają. Aby 

np. kompresor zareagował prawidłowo, sygnał 

musi mieć określoną wartość i nieważne, że 

poruszamy się w domenie cyfrowej. Dodatkowo, 

jeśli chcemy zakosztować wrażenia analogowości, 

to tym bardziej musimy pilnować poziomów. W in-

nym wypadku nawet najlepszy plugin może wręcz 

popsuć brzmienie.

Mniej niż zero

Jest też kwestia zapasu dynamiki, czyli wspomnia-

ny wcześniej Headroom. Pomimo 32-bitowych al-

gorytmów sumujących wciąż pozostaje kanał sumy, 

który nie oferuje już możliwości przekroczenia  

0 dBFS. W związku z tym suma sygnałów powinna 

być na rozsądnym poziomie. Co ciekawe poziom 

ten może być stosunkowo niski, ponieważ w dobie 

24-bitowej rozdzielczości nawet połowa skali to ty-

siące razy więcej niż rozdzielczość płyty CD! Poza 

tym każdy inżynier masteringu będzie wdzięczny 

za swobodę, jaką zapewnia plik z odpowiednim 

zapasem. „Ale wtedy całość będzie zbyt cicho!” – 

ktoś powie. Nie będzie! Jeśli jest dla Ciebie za cicho, to użyj gałki 

głośności w swoich monitorach.

Bardzo ważną kwestią jest sposób, w jaki kontroluje się 

głośność na ścieżkach (audio, Bus czy instrumentów wirtualnych). 

Pierwszą myślą jest użycie suwaka głośności danego kanału. 

Błąd! Ten suwak co prawda obniży poziom sygnału wychodzące-

go z danej ścieżki, ale zrobi to na końcu, po wszystkich insertach. 

A to z kolei nie usunie problemu opisanego wcześniej: optymalnej 

pracy wszystkich procesorów umieszczonych na kanale. Regulacji 

poziomu trzeba więc dokonać na samym początku łańcucha,  

w pierwszym insercie. To taki potencjometr czułości (Gain), jak na 

każdym mikserze. Niestety większość DAW-ów nie ma regulacji 

na wejściu kanału (wyjątkiem jest np. Studio One w najnowszej 

wersji 4.5), więc rozwiązaniem jest prosty plugin typu Gain,  

w który wyposażony jest każdy DAW. Nie wygląda to na rozwią-

zanie zbyt eleganckie czy wygodne, ale jest konieczne. Innym 

sposobem pozostaje odpowiednie dobranie głośności plików 

audio lub wyjścia instrumentu wirtualnego. 

Kolejną niedogodnością jest kwestia pomiaru poziomu. 

Mierniki na kanałach są w tym przypadku bezużyteczne. Mierzą 

bowiem poziom szczytowy (Peak), a nas interesuje dość oldsku-

lowy pomiar VU (mierzony kiedyś tymi fajnymi miernikami ze 

wskazówkami). Z uwagi na ich mniejszą „prędkość” wynikającą 

z bezwładności samej wskazówki (a w zasadzie cewki, do której 

jest przymocowana) pomiar jest lekko uśredniony. I o to nam 

właśnie chodzi! Nie pozostaje więc nic innego, jak zastosowanie 

dowolnego wirtualnego miernika VU, który można znaleźć  

w sieci za darmo. Następnie należy go skalibrować w taki  

sposób, że 0 na mierniku pojawia się np. przy -18 dBFS i gotowe. 

Miksujemy jak za starych dobrych czasów, celując w zero i nie 

przejmując się lekkimi wejściami na czerwone pole (bo mamy 

18 dB zapasu). Znowu – nie jest to superwygodne, ale w końcu 

zależy nam na jak najlepszym miksie!

Trzymając się powyższych zasad, uzyskamy czysty, klarowny 

i dynamiczny miks. Co prawda linijki LED mierzące poziomy 

ścieżek będą dość niskie, ale uzbrojeni w nową wiedzę nie 

będziemy na to zwracać uwagi. Najważniejszy będzie poziom 

sygnału na początku każdego kanału i poziom na sumie. To 

naprawdę takie proste.

Wujek Piotrek

>>

 Jeśli Twój DAW nie ma regulacji poziomu, zastosuj dowolny  
 plugin typu Gain (pierwszy Insert).  

 Channel Strip aplikacji Studio One 4.5. Zwróć uwagę  
 na  regulację Gain na samej górze. To klucz do dobrego miksu.   
 W tym przypadku nie musisz już stosować pluginu typu Gain  
 (Mixtool). Za to koniecznie skorzystaj z miernika VU.   
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GOŚCINNE WYSTĘPY

W      
połowie czerwca wy-

startował nowy kanał 

internetowy na YouTube 

skierowany do osób zain-

teresowanych muzyką. Na razie pojawiły się 

trzy pierwsze odcinki, których bohaterem 

jest Wojtek Pilichowski. Dostarczają mnó-

stwo informacji o tym znakomitym basiście, 

o jego drodze muzycznej, technice gry i spo-

sobie na osiągnięcie poziomu, jaki obecnie 

prezentuje. Przy okazji artysta przekazuje 

swoją filozofię wykonywania zawodu muzy-

ka i tłumaczy pewne nawyki, które wpływają 

na jego sposób gry. Na przykład zdradza,  

dlaczego trzyma instrument wysoko  

i dlaczego nie bardzo wierzy w przydatność 

tappingu podczas koncertów. Nie brakuje 

też wątków poświęconych instrumentom  

i sprzętowi do tworzenia własnego brzmie-

nia. Wojtek Pilichowski mówi, skąd lubi 

kupować instrumenty i dlaczego. 

W tym duchu mają być prowadzone 

kolejne rozmowy. Z początku w progra-

mie pojawią się muzycy polscy, przede 

wszystkim gitarzyści i basiści robiący 

karierę także poza granicami kraju. Wybór 

instrumentalistów ma związek z zamiłowa-

niami twórców projektu. Wraz z rozwojem 

Niektórzy uważają,  
że rozmawianie o muzyce 

jest jak tańczenie  
o architekturze.  

Twórcy Guitar Stories 
udowadniają jednak,  

że spotkanie dobrego 
prowadzącego z dobrym 

rozmówcą jest kopalnią 
wiedzy nie tylko o artyście, 

ale także o grze  
na instrumencie

Guitar Stories

kanału przed kamerami zasiądą także pol-

scy perkusiści i klawiszowcy, a w dłuższej 

perspektywie także instrumentaliści zagra-

niczni. O ile w przypadku artystów polskich 

twórcy zapowiadają napisy anglojęzyczne, 

o tyle w przypadku muzyków anglojęzycz-

nych przydałyby się polskie.

Każdy z 25-minutowych odcinków  

jest inkrustowany dwoma lub trzema 

utworami granymi przez gości programu.  

Z czasem na muzyczną stronę projektu 

złoży się jeszcze cover znanego zespołu, 

który raz na miesiąc będzie przygotowy-

wał jeden z twórców Guitar Stories.  

W ramach programu mają pojawić się 

także prezentacje instrumentów, wzmac-

niaczy, kolumn, efektów, czyli sprzętu mu-

zycznego przeznaczonego dla gitarzystów.

Po pierwszych odcinkach widać, że 

choć Guitar Stories dopiero raczkują, są 

realizowane profesjonalnie. Obraz i dźwięk 

trzymają jakość telewizyjną. Do tego czuć, 

że prowadzący sam jest muzykiem, a opo-

wieści Wojtka słucha się z przyjemnością, 

co zresztą dziwne nie jest. Takie rozmowy 

mogą stanowić inspirację dla młodych 

instrumentalistów. Pozostaje trzymać 

kciuki za kolejne odcinki. Ich premiery 

mają pojawiać się na YouTube w czwartki 

o godzinie 18.00. Później można je także 

obejrzeć w AudioPlayu.

Dariusz J. Michalski

Kto za tym stoi

Jarosław Woźniak – gitarzysta basowy zespołów Korsarz, Metropolis i Testor. Czynnie 

związany z warszawską sceną rockową w latach 1988–2005. Od dwudziestu lat operator 

obrazu, a także montażysta. Właściciel „Camaya Studio”. Od dwunastu lat jest stałym 

współpracownikiem telewizji TVN. W Guitar Stories odpowiada za warstwę wizualną. 

Sebastian Miecznik – gitarzysta zespołów Orbita Wiru, B.E.T.H, Noko. Nadal czynnie 

związany z warszawską sceną muzyczną. Operator dźwięku, freelancer z kilkunastoletnim 

doświadczeniem w branży telewizyjnej. Właściciel pracowni muzycznej D9 Studyo.  

W Guitar Stories odpowiada za warstwę dźwiękową. 

Tomasz Kasprzyk – gitarzysta basowy współpracujący z zespołami Varius Manx, 

Deriglasoff, Hunter, Mech, Proletaryat. Z wykształcenia skrzypek. Jest absolwentem 

Akademii Muzycznej w Łodzi. Dziennikarz radiowy, który wie prawie wszystko o muzyce 

rock-and-rollowej. Współpracuje od wielu lat z Antyradiem i Radiem Zet. W Guitar Stories 

przeprowadza rozmowy z muzykami. 

Rozmowy  
 z tekstem

Od lewej: Sebastian Miecznik, Wojtek Pilichowski, Tomasz Kasprzyk i Jarosław Woźniak.
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GOŚCINNE WYSTĘPY

Program tegorocznego trzydniowego spotkania obejmował 

między innymi wykonanie dobrego miksu koncertowego, dobór 

i konfigurację systemów odsłuchowych w studiu, konfigurację mik-

sera frontowego do pracy live oraz nowoczesne rozwiązania DSP 

w zastosowaniach. Zajęcia prowadzili doświadczeni realizatorzy 

dźwięku: Maciej Błachnio, Łukasz Sitek, Maciej Szewczyk i ja.

Co roku uczestnicy warsztatów pracują na różnym sprzęcie. 

Jednym z celów tych spotkań jest nieprzywiązywanie się do marki. 

Według organizatora oznacza to, że uczestnicy powinni wykonać 

miks koncertowy czy rejestrację koncertu na dowolnym sprzęcie, 

bo on stanowi jedynie narzędzie. Ważne, by przy realizacji zadania 

kierować się pewnymi ogólnymi zasadami. Tym razem udostępniono 

mikser PreSonusa StudioLive III, stagebox 24 na 16 oraz odsłuch 

personalny PM-16. Wszystkie urządzenia zostały spięte ze sobą za 

pomocą sieci AVB. Poza tym zaproponowałem, by w tym roku do 

zagadnienia podejść bardziej organicznie i w warunkach laboratoryj-

nych zasymulować realia typowego klubu: dwa niezbyt duże głośniki 

bez suba, jeden odsłuch i wiaderko mikrofonów.

Sam PreSonus StudioLive III był dla mnie urządzeniem nowym. 

Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się pracować na mikserze tego 

producenta. Pierwszy kontakt polegał na rozpakowaniu i spięciu 

miksera z laptopem przez kabel USB. Przebiegło to bezproblemowo. 

Po zainstalowaniu sterowników pobranych ze strony producenta 

stół był natychmiast gotowy do pracy z multitrackiem. W moim przy-

padku jest to Reaper, ale sterowniki ASIO umożliwiają mu pracę ze 

wszystkimi programami DAW.

Konfigurowanie stołu do pracy z komputerem w celu przegra-

nia wirtualnej próby czy zmiksowania materiału z wykorzystaniem 

wewnętrznego DSP wykonałem jeszcze w domu. Okazało się 

Wrocławski oddział Akademii Realizacji Dźwięku jest kolej-

nym, który ma monitory ADAM Audio T7V. To dwudrożne 

monitory aktywne bliskiego pola z wooferem 7” i tweeterem 

U-ART z falowodem HPS. Mają moc odpowiednio 50, 20 W  

i pasmo przenoszenia 39 Hz – 25 kHz oraz procesor DSP. Władze 

Akademii Realizacji Dźwięku doszły do wniosku, że ADAM Audio 

T7V mają znakomity stosunek jakości do ceny i wybrały je do 

wyposażenia sal do ćwiczeń.

Do końca roku każdy student może kupić monitory serii T lub 

AX 10 procent taniej. Wystarczy, że w momencie zakupu będzie 

miał przy sobie aktualną legitymację studencką.

Sebastian Łoś

Od ośmiu lat w Małopolskim  
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu są organizowane warsztaty dla 
akustyków. Podczas dziewiątej edycji 
uczestnicy poznawali mikser  
StudioLive III PreSonusa

Małopolskie warsztaty dla akustyków

ARD

intuicyjne. Na każdym kanale w menu wyboru źródła należało 

zaznaczyć USB. Prawda, że proste? To był pierwszy etap. Czasu 

miałem tylko tyle, żeby poznać jego podstawową topografię  

i wpuścić ślady „na stół”. Z odpakowaniem, a bez czytania instrukcji, 

zajęło mi to 15 minut.

Na miejscu warsztatów rozpakowałem wszystkie komponenty  

i połączyłem je za pomocą skrętki. Urządzenia skomunikowały się ze 

sobą za pomocą protokołu AVB. Przebiegło to bezproblemowo. Stół 

od razu zobaczył stageboxa i personal monitoring. Źródło wejściowe 

dla kanału wybrałem z intuicyjnego menu. Pozwala ono na przełą-

czanie pomiędzy Analog In z „pleców” stołu na AVB Input oraz USB. 

Po spięciu urządzeń zapisałem setup.

Nazajutrz był pierwszy dzień zajęć, w czasie którego zapoznali-

śmy się wszyscy z obsługą stołu i po krótkim wstępie rozpoczęliśmy 

całą grupą przygotowania do nagłośnienia oraz rejestracji koncertu. 

Całość przebiegła bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy po krótkim 

zapoznaniu się ze stołem sprawnie się nim posługiwali.

Daniel Dąbrowski, wykładowca  elektroakustyki

i nagłośnienia Akademii Realizacji Dźwięku

Przy 
prostym stole

T7V 
we Wrocławiu
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NIE NA ŻARTY

Klikacze 

Ś
wiat zalany jest muzyką. I znowu – 

można to odebrać pozytywnie lub 

negatywnie. Co ciekawe, wśród 

różnych zjawisk, jakie spowodo-

wała dostępność wspomnianych narzędzi, 

pojawił się, a może jedynie wzmocnił, 

podział na twórców „prawdziwych”  

i „nieprawdziwych”. Oczywiście fanami 

tego podziału są ci pierwsi, przynajmniej  

w swoim mniemaniu. Są to najczęściej oso-

by, które liznęły formalnego wykształcenia 

muzycznego lub po prostu przyszły na 

świat dużo wcześniej i nie uznają za twórcę 

kogoś, kto nie umie czytać nut. Najlepiej  

a vista. W dodatku absolutnie nie poważa-

ją osoby, która nie potrafi grać na żadnym 

instrumencie.

Na początek ważna (jak sądzę) uwaga. 

Mam formalne wykształcenie muzyczne, 

gram na fortepianie i umiem czytać nuty. 

Nie zaliczam się jednak do grupy z góry 

skreślającej wszystkich klikaczy myszką. 

Nie robię tego z powodu dość prostego: po 

prostu nie raz słyszałem, co „te dzikusy” 

potrafią. Mając kontakt z najróżniejszymi 

indywiduami, widziałem i słyszałem rze-

czy, które sam chciałbym umieć. 

Wiem, że mówię tu dość banalne 

prawdy, ponieważ historia zna tysiące 

przypadków genialnych dzieł zrodzonych 

w głowach ludzi bez szkoły muzycznej  

w swoim cv. Nie mam też zamiaru nikogo 

przekonywać, w dodatku nie sądzę, żeby 

naprawdę zdolni i kreatywni ludzie potrze-

bowali mojego wsparcia. Oni doskonale 

radzą sobie sami.

Ale może warto wykonać kilka ćwiczeń 

umysłowych i poszukać „prawdziwych” 

argumentów na rzecz „nieprawdziwych” 

twórców. Jak następnym razem usłyszy-

cie, że oszukujecie, bo korzystacie w swej 

pracy kompozytorskiej i wykonawczej 

z komputera, to zadajcie drugiej stronie 

kilka pytań.

A jak, przyjacielu, powstawały wielkie 

dzieła muzyki klasycznej? Czy wszyscy 

kompozytorzy umieli grać na wszystkich 

instrumentach? Czy czasem nie było tak, 

że siadali do papieru nutowego i… klikali,  tj. 

zapisywali nuty na papierze? Wiem, wiem, 

znali nuty i najczęściej byli też czynnymi mu-

zykami. Jednak podobnie jak u Ciebie muzyka 

powstawała w ich głowach, a instrumenty  

i papier nutowy stanowiły narzędzia, swoisty 

interfejs między myślą a uczynkiem. 

Co jest złego w wielogodzinnym klikaniu 

myszką w grid edytorze, jeśli efekt końcowy 

jest atrakcyjny? Jeśli twórca nie ma nic do 

powiedzenia, to jest nieważne, czy jego 

utwór zostanie zapisany na czerpanym 

Pojawienie się komputerów i nowoczesnych  
narzędzi software’owych  do tworzenia muzyki  
przyniosło rzeczy dobre i złe. Dobre, bo teraz  
niemal każdy może zostać kompozytorem  
i producentem. Złe… z tego samego powodu

ry
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papierze nutowym świeżo zaostrzonym 

piórem łabędzia i najdroższym atramen-

tem, czy zanucony do smartfona. Będzie 

tym samym gniotem. Natomiast jeśli 

powstanie dzieło, które znajdzie wielu słu-

chaczy i to na dłużej niż jeden sezon, to fakt, 

że wyszło spod ręki kogoś, kto nie wie, kim 

był Monteverdi i za diabła nie umie zagrać 

gamy C-Dur bez napisania sobie dźwięków 

na klawiszach komputera, nie będzie miał 

najmniejszego znaczenia. 

Nie sugeruję tu bynajmniej, że nie 

trzeba się uczyć. Mówię tylko, że nauka 

niejedno ma imię. Sam proces uczenia 

jest czymś godnym pochwały i wsparcia. 

Człowiek, który chce się uczyć, chce się też 

doskonalić, ale to wcale nie znaczy, że ma 

rzucić wszystko i zapisać się do najbliższej 

szkoły muzycznej. Nauka to także obser-

wowanie, jak robią to inni, wspólne granie, 

oglądanie lub czytanie tutoriali lub – nie 

przymierzając – niniejszego magazynu. To 

także cierpliwe ćwiczenie i doskonalenie 

się w swoim fachu. Tacy ludzie sporo osią-

gają i ani mi się waż mówić, że do zrobienia 

kariery trzeba mieć znajomości. To już nie 

te czasy!

Olej więc wszystkich mądrali i rób 

swoje. A jak dalej będą marudzić, to zapy-

taj, czy może orientują się, jakie formalne 

wykształcenie miał niejaki John Lennon.

Piotr Dygasiewicz
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DSP UAD-2 
OCTO 

6176 Vintage Channel Strip 
Universal Audio

Kup tor wejściowy 6176 Vintage Channel Strip firmy Universal Audio,  
a otrzymasz za darmo akcelerator DSP UAD-2 OCTO: do wyboru PCI lub 
Satellite (Thunderbolt lub USB) – z dołączonym pakietem wtyczek UAD 
Analog Classics Plus. 6176 Vintage Channel Strip firmy Universal Audio to 
połączenie ciepłego legendarnego brzmienia toru 610 Channel Strip z mocną 
kompresją FET słynnego 1176LN. To potężne narzędzie, które można znaleźć 
w najznakomitszych studiach świata, wykorzystywane do nagrywania takich 
gwiazd jak Adele i Coldplay.
Oferta obowiązuje w dniach 1.07 – 30.09.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

10 899 zł



INTERFEJSY, KONWERTERY, 
PREAMPY, STEROWNIKI

produkcja dźwięku

-20% 
-25% 

-25% 
-25% 

-33% 

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 Artist PL 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

880 zł 660 zł

Studio 68
PreSonus

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 Artist PL 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1220 zł 915 zł

Studio 1810
PreSonus

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 
poziomusygnału LED, Studio One 4 Artist PL, Studio Magic Plug-in Suite 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1750 zł 1170 zł

AudioBox USB 96 Studio
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 Artist PL 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

880 zł 699 zł

AudioBox iTwo Studio
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 Artist PL 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1050 zł 840 zł

-25% Studio 24
PreSonus

Interfejs audio USB-C (2 wy/4 we) 24 bity/192 kHz, 
2 wejścia combo (Mic/Line/Inst), preampy XMAX, 
2 wyjścia liniowe TRS, wyjście słuchawkowe, MIDI, 
wskaźniki LED, zasilanie przez USB, Studio One 4 Artist 
PL, kable USB-C na USB-C oraz USB-C na USB-A 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

660 zł 495 zł
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Studio 68c
PreSonus

Interfejs Audio USB-C (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 Artist PL 
1220 zł

Studio 26c
PreSonus

Interfejs Audio USB-C (2 we/4 wy) 24 bity/192 kHz, 2 wejścia combo (Mic/
Line/Inst), preampy XMAX-L, 4 wyjścia liniowe TRS, wyjście słuchawkowe, 
MIDI, wybór miksu A/B, wskaźniki LED, zasilanie poprzez USB, Studio One 4 
Artist PL, Studio Magic Plug-in Suite

880 zł

Studio 
1810c
PreSonus

Interfejs Audio USB-C  (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 Artist PL, Studio Magic Plug-in Suite

1750 zł

Studio 
1824c
PreSonus

Interfejs Audio USB-C  (18 we/8 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 Artist PL, Studio Magic Plug-in Suite

2099 zł

Studio 24c
PreSonus

Interfejs Audio USB-C (2 we/4 wy) 24 bity/192 kHz, 2 wejścia combo (Mic/
Line/Inst), preampy XMAX-L, 2 wyjścia liniowe TRS, wyjście słuchawkowe, 
MIDI, wskaźniki LED, zasilanie poprzez USB, oprogramowanie  
Studio One 4 Artist PL, Studio Magic Plug-in Suite 
660 zł

Quantum
PreSonus

Kup interfejs PreSonus Quantum, a otrzymasz 
bezpłatnie FaderPort V2 o wartości 850 zł. 
Quantum to interfejs audio Thunderbolt 2  
(26 we/32 wy)  24 bity/192 kHz, 8 wejść 
combo (8 preampów XMAX, 2 Mic/Line/Inst 
+ 6 Mic/Line), 8 wyjść analogowych, 2 wyjścia 

słuchawkowe, 2x ADAT, S/PDIF, MIDI, ultraniska 
latencja, dynamika 120 dB, Studio One 4 

Artist PL

4799 zł

Oferta obowiązuje w dniach 1.06 – 31.08.2019  

lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Katalog



MIKSERY, STAGEBOXY

produkcja dźwięku

-15% -20% -15% 

MONITORY

produkcja dźwięku

-10% 
dla studentów 

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

745 zł 670,50 zł / szt.

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 
promocyjnej.

875 zł 787,50 zł / szt.

-10% 
dla studentów 
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StudioLive 16
PreSonus

Mikser cyfrowy, 16 kanałów, preampy XMAX,  
17 zmotoryzowanych suwaków, ekran dotykowy 
7”, 26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja 
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface,  
Studio One 4 Artist PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

8599 zł 7299 zł

StudioLive 24 
PreSonus

Mikser cyfrowy, 24 kanały, preampy XMAX,  
25 zmotoryzowanych suwaków, ekran dotykowy 
7”, 26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja 
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface, Studio One 4 
Artist PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

10 999 zł 9350 zł 

StudioLive 32
PreSonus

Mikser cyfrowy, 32 kanały, preampy XMAX,  
33 zmotoryzowane suwaki, ekran dotykowy 7”,  
26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja  
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface,  
Studio One 4 Professional PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

13 999 zł 11 199 zł 

INTERFEJSY, KONWERTERY, PREAMPY, STEROWNIKI

produkcja dźwięku

-25% 

-33% 

-20% 

Quantum 4848
PreSonus

Kup interfejs PreSonus Quantum 4848, a otrzymasz 
bezpłatnie FaderPort V2 o wartości 850 zł. Quantum 
4848 to 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, 
dynamika120 dB, 2x Thunderbolt (kaskadowe 
łączenie), Studio One 4 Professional PL, wtyczka 
Pipeline XT

Oferta obowiązuje w dniach 1.06 – 31.08.2019 lub  
do wyczerpania puli promocyjnej.

6499 zł

Quantum 2
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 Artist PL 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

3399 zł 2499 zł

Transit Pro
M-Audio

Wysokiej jakości przetwornik USB cyfrowo-analogowy (32 bity/384 kHz), 
wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, 2 wyjścia słuchawkowe (1/4” oraz 
1/8”), zasilanie: USB lub opcjonalny zasilacz

1055 zł 699 zł

Bass 
Traveller
M-Audio

Przenośny wzmacniacz słuchawkowy, 2 wyjścia słuchawkowe, 2-pozycyjny 
przełącznik podbicia sygnału, wejście 3,5 mm stereo jack, wskaźnik 
LED(zasilanie, poziom naładowania baterii), zasilanie z wbudowanego 
akumulatora, ładowanie przez port micro-USB

149 zł

WA73
Warm Audio

Jednokanałowy preamp mikrofonowy oparty na brytyjskim klasyku 1073, 
wzmocnienie sygnału 80 dB, transformatory Carnhill (made in UK),  
elementy dyskretne, przełącznik krokowy, 4-pozycyjny filtr 
górnoprzepustowy, wejścia i wyjścia (XLR, TRS),  
insert TS
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

2820 zł 2222 zł

-11% 

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

1125 zł 999 zł



MIKSERY, STAGEBOXY

produkcja dźwięku

-15% -20% -15% 

MONITORY

produkcja dźwięku

-10% 
dla studentów 

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

745 zł 670,50 zł / szt.

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 
promocyjnej.

875 zł 787,50 zł / szt.

-10% 
dla studentów 
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StudioLive 16
PreSonus

Mikser cyfrowy, 16 kanałów, preampy XMAX,  
17 zmotoryzowanych suwaków, ekran dotykowy 
7”, 26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja 
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface,  
Studio One 4 Artist PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

8599 zł 7299 zł

StudioLive 24 
PreSonus

Mikser cyfrowy, 24 kanały, preampy XMAX,  
25 zmotoryzowanych suwaków, ekran dotykowy 
7”, 26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja 
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface, Studio One 4 
Artist PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

10 999 zł 9350 zł 

StudioLive 32
PreSonus

Mikser cyfrowy, 32 kanały, preampy XMAX,  
33 zmotoryzowane suwaki, ekran dotykowy 7”,  
26 torów bus, 24 tory Filter DCA, rejestracja  
(karta SD, interfejs USB, interfejs AVB), Fat 
Channel na każdy kanał, UC Surface,  
Studio One 4 Professional PL, Capture, Qmix 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

13 999 zł 11 199 zł 



MONITORY

produkcja dźwięku

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 
promocyjnej.

1135 zł 1021,50 zł / szt.

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
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 
promocyjnej.

1695 zł 1525,50 zł / szt.

-10% 
dla studentów -10% 

dla studentów 

-10% 
dla studentów 

-10% 
dla studentów 

-10% 
dla studentów 

Monitor A8X
ADAM Audio

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 
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 

promocyjnej.

3050 zł 2745 zł / szt.

Monitor A7X
ADAM Audio

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 
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli 

promocyjnej.

2395 zł 2155,50 zł / szt.

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 
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

3795 zł 3415,50 zł / szt.

Monitor A3X
ADAM Audio

Kup parę monitorów A3X,  
a podstawki AX ARTist Stand White  
dostaniesz GRATIS. Wartość podstawek  
wynosi 240 zł. A3X to 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

1135 zł / szt.



-17% 

-20% 
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Kolorowa seria AX
ADAM Audio

Kup parę monitorów studyjnych serii AX i otrzymaj bezpłatnie nowy kolor ich wykończenia!  
Wykończenia wyprodukowane we współpracy z niemiecką firmą DJ Skins są łatwe w użyciu i występują  
w gamie 5 atrakcyjnych wzorów: Grey Wood, Copper, Sunset, Leafage oraz Ocean. Usunięcie wykończeń jest 
również niezwykle proste, a powłoki nie pozostawiają po sobie lepkich śladów. Dzięki temu szybko możesz 
przywrócić standardowy kolor monitorów lub zastosować wykończenie w innym kolorze 
Oferta obowiązuje do 31.08.2019 lub do wyczerpania produktów objętych promocją.

Subwoofer T10
ADAM Audio

Subwoofer aktywny, głośnik 10”, moc 130 W 
(klasa D), pasmo przenoszenia 28 Hz – 120 Hz,  
wejścia / wyjścia (2x symetryczne XLR,  
2x niesymetryczne RCA), regulowany filtr 
dolnoprzepustowy, polecany do monitorów 
bliskiego pola T5V oraz T7V

1870 zł 

Monitor A5X
ADAM Audio

Kup parę monitorów A5X, a podstawki AX ARTist Stand White  
dostaniesz GRATIS. Wartość podstawek wynosi 240 zł. 
A5X to 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

1695 zł / szt.

Monitory A5X 
z subwooferem Sub7
ADAM Audio

Kup zestaw 2.1 – parę monitorów Adam A5X z subwooferem  
Sub7 – w supercenie

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

5189 zł 4150 zł / zestaw

Eris E5
PreSonus

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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

650 zł 539 zł / szt.

Kolorowa 
obudowa 



MONITORY

produkcja dźwięku

-21% 

Eris E8
PreSonus

Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola 
ma kevlarowy woofer 8’’, tweeter 1,25’’, sekcję 
korekcji Acoustic Tuning, przełącznik Acoustic 
Space, moc 75/65 W, pasmo przenoszenia  
35 Hz – 22 kHz, SPL 105 dB, wejścia XLR, TRS, RCA 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1085 zł 859 zł / szt.

AV-32
M-Audio

Para monitorów aktywnych bliskiego pola, 
dwudrożne, woofer 3”, tweeter 1”, moc 2x  
10 W, ekranowane magnetycznie, wejścia RCA/ 
jack stereo 1/8”, wyjście słuchawkowe, solidna 
drewniana obudowa z bass reflexem

399 zł / para

LYD5, LYD7 i LYD48
Dynaudio

Kup parę monitorów LYD5 Black, LYD7 Black  
lub LYD48, a podstawki IsoAcoustics  
o wartości 500 zł dostaniesz GRATIS
Oferta obowiązuje w dniach 1.07–30.09.2019 lub  
do wyczerpania puli promocyjnej.

LYD5 Black 1550 zł / szt. 
LYD7 Black 1955 zł / szt. 
LYD48 4750 zł / szt.

AV-42
M-Audio

Para monitorów aktywnych bliskiego pola, 
dwudrożne, woofer 4”, tweeter 1”, moc 2x 20 W, 
ekranowane magnetycznie, wejścia symetryczne 
TRS oraz niesymetryczne RCA/jack stereo 
1/8”, wyjście słuchawkowe, solidna drewniana 
obudowa z bass reflexem

499 zł / para

iLoud Micro Monitor (Black/White)
IK Multimedia

Kup parę monitorów iLoud Micro Monitor, a bezpłatnie otrzymasz torbę o wartości 199 zł.  
Aktywne monitory bliskiego pola z wooferem 3” i tweeterem 3/4”. Pracują z mocą 70 W w paśmie  
przenoszenia 45 Hz – 22 kHz. Mają bass reflex, zaawansowane DSP, transmisję audio Bluetooth, 2 wejścia RCA, 
wejście stereo jack 1/8’’. W zestawie jest zasilacz i 4-pinowy kabel głośnikowy o długości 1,5 m
Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1399 zł / para

Torba 
o wartości 199 zł  

podstawki 
ISO Acoustic



-25% 
-15% 
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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 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

444 zł 377 zł

iRig Mic Lav 2 Pack
IK Multimedia

Zestaw 2 mikrofonów pojemnościowych 
typu Lavalier (iRig Mic Lav), współpracujący 
z urządzeniami mobilnymi, charakterystyka 
dookolna, wyjście słuchawkowe, w zestawie 
osłony przeciwwietrzne, klipsy oraz futerał 
350 zł

MIKROFONY

produkcja dźwięku

-25% Genesis FET
MXL

Uniwersalny mikrofon (wokal, instrumenty), 
brzmienie topowego mikrofonu Genesis II  
w wersji z niskoszumowym wzmacniaczem FET, 
w zestawie drewniany futerał, uchwyt elastyczny 
oraz metalowy pop filtr PF-004-G

1850 zł 1390 zł

PF-001
MXL

Uniwersalny pop filtr z gęsią szyjką, kolor czarny 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

129 zł 97 zł

Core 59
Dynaudio

Monitor aktywny bliskiego / średniego pola, zaawansowane DSP, trójdrożny, 
woofer 9” oraz 5”, tweeter 1”, wzmacniacze klasy D, moc 150 / 500 / 500 W, 
pasmo przenoszenia 38 Hz – 24 kHz, maks. SPL 118 dB, wejście analogowe  
i AES3 (24 bity / 192 kHz), waga 24,6 kg

10 990 zł

Core 7
Dynaudio

Monitor aktywny bliskiego pola, zaawansowane DSP, dwudrożny, woofer 7”, 
tweeter 1”, wzmaniacze klasy D, moc 150 / 500 W, pasmo przenoszenia  
38 Hz – 24 kHz, maks. SPL 118 dB, wejście analogowe i AES3  
(24 bity / 192 kHz), waga 14,7kg

6990 zł



MIKROFONY

produkcja dźwięku

-12% -15% 

-13% 

-15% 

NT1 Kit
RØDE

Mikrofon do wokalu i instrumentów, o charakterystyce kardioidalnej. To jeden  
z najcichszych mikrofonów na świecie (poziom szumu 4 dBA). Dodatkowo  
w zestawie: nowoczesny uchwyt elastyczny SMR i metalowy pop filtr

1250 zł 1099 zł

NT1-A Kit
RØDE

Mikrofon do nagrań wokalnych i instrumentalnych o charakterystyce kardioidalnej. 
To jeden z najcichszych mikrofonów na świecie (poziom szumu 5 dBA). Dodatkowo 
w zestawie: uchwyt elastyczny, pop filtr i wysokiej klasy przewód mikrofonowy

870 zł 740 zł

Sound Shield Compact
Marantz

Kieszonkowa kabina wokalowa, eliminuje nagranie niepożądanej akustyki 
pomieszczenia, montaż na statywie mikrofonowym, profesjonalna pianka 
akustyczna o dużej gęstości, 2 zakrzywione metalowe panele

199 zł

iRig Mic Lav
IK Multimedia

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

219 zł

Broadcaster
RØDE

Uniwersalny, studyjnej jakości mikrofon 
pojemnościowy przeznaczony do zastosowań 
radiowych, sygnalizacja „On air”

1729 zł 1499 zł

M3
RØDE

Uniwersalny mikrofon pojemnościowy  
o charakterystyce kardioidalnej  
z opcją zasilania bateryjnego. Dodatkowo  
w zestawie pokrowiec i osłona przeciwwietrzna

429 zł  365 zł



-10% 

-10% -15% -15% 
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M5 Pair
RØDE

Mikrofony z półcalową kapsułą. Dodatkowo  
w zestawie osłony przeciwwietrzne WS5  
i uchwyty sztywne MR5

777 zł 699 zł

Sphere 
L22
Townsend

Profesjonalny mikrofon z systemem precyzyjnego 
modelowania różnych modeli mikrofonów, 
zmiana charakterystyki kierunkowej, transjentów 
harmonicznych, efektu zbliżeniowego przed 
nagraniem ścieżki i po nim, maks. SPL 140 dB, 
aplikacja Sphere DSP (UAD, VST, AU, AAX)

6990 zł

WA-84
Warm Audio

Małomembranowy mikrofon pojemnościowy, 
klon KH 84, w pełni dyskretna konstrukcja klasy A, 
charakterystyka kardioidalna, pad -10 dB,  
maks. SPL 133 dB, dynamika do 107 dBA,  
w zestawie uchwyt sztywny, elastyczny, gąbka 
przeciwwietrzna i walizka

1950 zł

WA-251
Warm Audio

Mikrofon pojemnościowy lampowy, oparty na 
klasyku 251, 3 charakterystyki: kardioidalna, 
dookolna, ósemkowa; mosiężna kapsuła WA-
12-B-60 V, impedancja wyjściowa 200 Ω, maks. 
SPL 132 dB, w zestawie uchwyt elastyczny, 
zasilacz, kabel 7-pin Gotham

3899 zł

NT2-A
RØDE

Uniwersalny mikrofon do nagrań wokalnych 
i instrumentalnych o 3 charakterystykach 
kierunkowych: kardioidalnej, dookolnej, 
ósemkowej. Ma trójpozycyjne przełączniki filtra  
i tłumika. W 2006 roku zdobył zagrodę M.I.P.A. 
jako najlepszy mikrofon studyjny. W zestawie: 
uchwyt elastyczny, pop filtr, wysokiej klasy 
przewód mikrofonowy

1430 zł 1289 zł

NTG4
RØDE

Profesjonalny mikrofon typu shotgun 
przeznaczony do zastosowań filmowych, 
radiowych i TV, cyfrowe przełączniki (HF Boost, 
HP Filter, PAD -10 dB), SPL 135 dB, w zestawie 
uchwyt RM5, osłona przeciwwietrzna oraz 
pokrowiec ZP1

1030 zł 877 zł

NTG4+
RØDE

Profesjonalny mikrofon typu shotgun 
przeznaczony do zastosowań filmowych, 
radiowych i TV, wbudowany akumulator (150 h 
pracy), cyfrowe przełączniki (HF Boost, HP Filter, 
PAD -10 dB], SPL 135 dB, w zestawie uchwyt 
RM5, osłona przeciwwietrzna oraz pokrowiec ZP1

1120 zł 950 zł

PodMic
RØDE

Mikrofon dynamiczny do podcastów, 
charakterystyka kardioidalna, metalowa 
obudowa, wbudowany pop filtr, przeznaczony do 
współpracy z konsolą produkcyjną RØDECaster 
Pro

540 zł



OPROGRAMOWANIE

produkcja dźwięku

-40% 
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EZdrummer 2 
Toontrack

Kup EZdrummera 2, a bibliotekę EZX o wartości 250 zł otrzymasz GRATIS. 
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

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł

EZmix 2  
Toontrack

Kup EZmix 2, a dowolną bibliotekę EZmix o wartości 250 zł otrzymasz GRATIS.  
Plug-in do szybkiego i skutecznego miksu całej sesji, profesjonalne ustawienia 
bębnów, wokali, gitar, basów oraz klawiszy, narzędzie dla muzyków nie zajmujących 
się miksowaniem oraz profesjonalistów, którym zależy na czasie, kompatybilny z 
AU/ RTAS/ VST

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł

Biblioteka 
EZX 

Biblioteka 
Ezmix Pack  

EZkeys  
Toontrack

Kup dowolny zestaw instrumentów EZkeys,  
a dowolną bibliotekę EZkeys Sound Expansion 
otrzymasz GRATIS

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub  
do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł 

Biblioteki EZX   
Toontrack

Kup bibliotekę EZX 40% taniej! Biblioteki to zestawy sampli nagrane w różnych stylach muzycznych przez 
znanych perkusistów. Nadają się do wykorzystania w programach EZdrummer 2 i Superior Drummer 3. 
Promocja nie obejmuje pakietów Hard Rock EZX i UK Pop EZX oraz wydanych po 1.12.2018

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

250 zł 150 zł

Biblioteka EZkeys 
Sound Expansion 

MIKROFONY

produkcja dźwięku

MIKROFONY USB

produkcja dźwięku

-25% 

d:fine 6066
DPA

Mikrofon nagłowny dookolny, CORE Ultrasmall, beżowy, MicroDot

3290 zł

d:screet 6061
DPA

Mikrofon mini, dookolny, CORE Small, niska czułość, czarny, MicroDot

2090 zł

d:screet 6060
DPA

Mikrofon mini, dookolny, CORE Small, wysoka 
czułość, czarny, MicroDot

2090 zł

d:sign 4097
DPA

Mikrofon superkardioidalny przeznaczony do 
chóru, efektywny zasięg 2,5 m, trzy zintegrowane 
uchwyty przeciwwstrząsowe

4760 zł

USB.007
MXL

Mikrofon USB w wersji stereo, wyposażony w 2 membrany w układzie X/Y,  
w zestawie futerał, uchwyt sztywny, osłona przeciwwietrzna, kabel USB

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1090 zł 819 zł

Uber Mic
M-Audio

Trójkapsułowy mikrofon pojemnościowy USB, 
kompatybilny z PC/Mac/iOS. Ma przetwornik  
o rozdzielczości 16 bitów/48 kHz. Daje do wyboru 
4 charakterystyki kierunkowości. Ma wyjście 
słuchawkowe z regulacją głośności, przycisk Mute, 
regulację poziomu wybranego kontrolera,  
a obsługę ułatwia wyświetlacz LED

499 zł



OPROGRAMOWANIE

produkcja dźwięku

-40% 
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EZdrummer 2 
Toontrack

Kup EZdrummera 2, a bibliotekę EZX o wartości 250 zł otrzymasz GRATIS. 
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

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł

EZmix 2  
Toontrack

Kup EZmix 2, a dowolną bibliotekę EZmix o wartości 250 zł otrzymasz GRATIS.  
Plug-in do szybkiego i skutecznego miksu całej sesji, profesjonalne ustawienia 
bębnów, wokali, gitar, basów oraz klawiszy, narzędzie dla muzyków nie zajmujących 
się miksowaniem oraz profesjonalistów, którym zależy na czasie, kompatybilny z 
AU/ RTAS/ VST

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł

Biblioteka 
EZX 

Biblioteka 
Ezmix Pack  

EZkeys  
Toontrack

Kup dowolny zestaw instrumentów EZkeys,  
a dowolną bibliotekę EZkeys Sound Expansion 
otrzymasz GRATIS

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub  
do wyczerpania puli promocyjnej.

550 zł 

Biblioteki EZX   
Toontrack

Kup bibliotekę EZX 40% taniej! Biblioteki to zestawy sampli nagrane w różnych stylach muzycznych przez 
znanych perkusistów. Nadają się do wykorzystania w programach EZdrummer 2 i Superior Drummer 3. 
Promocja nie obejmuje pakietów Hard Rock EZX i UK Pop EZX oraz wydanych po 1.12.2018

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

250 zł 150 zł

Biblioteka EZkeys 
Sound Expansion 



OPROGRAMOWANIE

SŁUCHAWKI STUDYJNE

produkcja dźwięku

produkcja dźwięku

-30% -30% 

-40% 

-50 

Biblioteki SDX    
Toontrack

Kup bibliotekę SDX 40% taniej! Zestawy sampli nagrane w różnych stylach 
muzycznych przez znanych perkusistów. Nadają się do wykorzystania  
w programie Superior Drummer 3

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

590 zł 350 zł

HDH-50    
M-Audio

Studyjne słuchawki zamknięte, głośniki neodymowe 50 mm, pasmo 
przenoszenia 12 Hz – 24 kHz, SPL 114 dB, lekka konstrukcja (aluminium  
i stal), wymienny kabel połączeniowy o długości 2,5 m z jackiem 1/8”, 
adapter do jacka 1/4”, kabel do komunikacji z mikrofonem

650 zł 455 zł

Sonnox

Wszystkie wtyczki 50% taniej!
Oferta obowiązuje do 10.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Dynamic EQ Native 540 zł
Envolution Native 460 zł
EQ Native 540 zł
Dynamics Native 540 zł
Inflator Native 310 zł
Trans Mod Native 310 zł
Reverb Native 630 zł
Limiter Native 520 zł
SuprEsser Native 480 zł
De Clicker Native 470 zł 
De Buzzer Native 470 zł 
De Noiser Native 470 zł 
Pro-Codec Native 1580 zł
ELITE Native 1990 zł
MASTERING Native 1750 zł
ESSENTIAL Native 1530 zł
ENHANCE Native 860 zł
RESTORE Native Bundle 1060 zł
BROADCAST Native 1550 zł

POST Native 2470 zł
Dynamic EQ TDM 690 zł
Envolution TDM 740 zł
EQ TDM 940 zł
EQ + opcja GML TDM 1750 zł
Dynamics TDM 940 zł
Inflator TDM 520 zł
Trans Mod TDM 520 zł
Reverb TDM 1060 zł
Limiter TDM 790 zł
SuprEsser TDM 740 zł
ELITE HD TDM 3160 zł
MASTERING TDM 2590 zł
ESSENTIAL HD TDM 2390 zł
ENHANCE HD 1380 zł
BROADCAST HD TDM 2390 zł
POST HD TDM 3380 zł
LIVE HD TDM 1610 zł



NAGŁOŚNIENIE

AIR10   
PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem 10” i tweeterem 
tubowym o średnicy 1” i mocy 300 W. Pasmo 
przenoszenia wynosi 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 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1990 zł 1590 zł

AIR15s  
PreSonus

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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

3750 zł 2999 zł

AIR12   
PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem 12” i tweeterem 
tubowym o średnicy 1” i mocy 900 W. Pasmo 
przenoszenia wynosi 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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

2490 zł 1990 zł

AIR18s 
PreSonus

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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

4150 zł 3320 zł

AIR15   
PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem 15” i tweeterem 
tubowym o średnicy 1” i mocy 1200 W. Pasmo 
przenoszenia wynosi 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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

2890 zł 2315 zł

ULT10
PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem ferrytowym 10”, 
tweeterem tubowym o średnicy 1,75” i o mocy 
szczytowej 1300 W. Pasmo przenoszenia wynosi  
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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

4150 zł 3320 zł

-20% -20% -20% 

-20% -20% -20% 
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POST Native 2470 zł
Dynamic EQ TDM 690 zł
Envolution TDM 740 zł
EQ TDM 940 zł
EQ + opcja GML TDM 1750 zł
Dynamics TDM 940 zł
Inflator TDM 520 zł
Trans Mod TDM 520 zł
Reverb TDM 1060 zł
Limiter TDM 790 zł
SuprEsser TDM 740 zł
ELITE HD TDM 3160 zł
MASTERING TDM 2590 zł
ESSENTIAL HD TDM 2390 zł
ENHANCE HD 1380 zł
BROADCAST HD TDM 2390 zł
POST HD TDM 3380 zł
LIVE HD TDM 1610 zł



NAGŁOŚNIENIE

ULT12   
PreSonus

Aktywna kolumna z wooferem ferrytowym 12”, 
tweeterem tubowym o średnicy 1,75” i o mocy 
szczytowej 1300 W. Pasmo przenoszenia wynosi 
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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

4590 zł 3670 zł

ULT18s  
PreSonus

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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

5390 zł 4315 zł

ULT15   
PreSonus

Aktywne kolumny z wooferami ferrytowymi 
odpowiednio 15” i tweeterami tubowymi  
o średnicy 1,75” i o mocy szczytowej 1300 W. 
Pasmo przenoszenia wynosi 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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

4490 zł 3990 zł

StudioLive 312 AI  
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

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

4990 zł 3740 zł

StudioLive 18S AI  
PreSonus

Aktywny subwoofer, woofer 18” ferrytowy, Active 
Integration (Wi-Fi, LAN), układ DSP, opcja Dante, 
moc 1000 W, pasmo przenoszenia 32 Hz – 110 Hz, 
SPL 135 dB, wejścia (2x combo), wyjścia (2x XLR), 
waga 42,6 kg

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

5790 zł 4340 zł

iLoud  
IK Multimedia

Głośnik do urządzeń iOS. Zapewnia studyjną jakość audio. Pracuje z mocą 40 W. Ma pasmo 
przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, bass reflex, zasilanie akumulatorowe (wystarcza na 10 godz. pracy), 
wbudowany interfejs iRig, wejście audio stereo oraz połączenie przez Bluetooth

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1099 zł

StudioLive 328 AI
PreSonus

Aktywna trójdrożna kolumna głośnikowa, Active 
Integration (Wi-Fi, LAN), 3x woofer (LF 2x 8” 
ferrytowy, MF 8” CoActual), Tweeter 1,75”, układ 
DSP, opcja Dante, moc 2000 W (1000 W/500 W/ 
500 W), pasmo przenoszenia 54 Hz – 23kHz,  
SPL 133 dB, waga 23,1 kg

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

5390 zł 4040 zł

-20% -20% -20% 

-20% -20% -20% 



KLAWIATURY 
I KONTROLERY MIDI

Fire   
Akai

Flagowy kontroler AKAI ma ekran multi-touch 10,1”,  
16 podświetlanych padów, 16 kontrolerów Q-Link  
z wyświetlaczami OLED, 66 przycisków do 
bezpośredniego dostępu do oprogramowania MPC 
Software 2.0, pamięć wewnętrzną 16 GB, 2 GB 
RAM, 10 GB brzmień, opcjonalny dysk SATA 2,5”. 
Złącza: MIDI 2 wejścia/4 wyjścia, 8 wyjść CV, 2 złącza 
USB-A 3.0, gniazdo na karty SD. Może pracować  
w trybie autonomicznym

888 zł 790 zł

EWI 5000 White   
Akai

Elektroniczny instrument dęty z wewnętrznym 
modułem brzmieniowym (3 GB akustycznych  
i elektronicznych brzmień SONiVOX), 
bezprzewodowe audio stereo 2,4 GHz, akumulator 
wystarczający  na 6 h pracy, wyjścia (TRS 1/4” oraz 
słuchawkowe TRS 1/8”), USB (MIDI oraz ładowanie 
baterii)

2799 zł

Force   
Akai

Samodzielna stacja robocza/ DJ kontroler,  
64 podświetlane klipy, ekran multi-touch 7”, 
wejścia (mic/instrument/line), 4 wyjścia audio, 
MIDI, 4 wyjścia CV, 8 kontrolerów z wyświetlaczami 
OLED, 4 wbudowane syntezatory, pamięć 
wewnętrzna 16 GB, 10 GB brzmień

6444 zł

-11% 
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Console 1 MKII  
Softube

Kup kontroler Console 1 MKII, a otrzymasz 
bezpłatnie kompresor FET oraz cztery dodatkowe 
pluginy o wartości ponad 1300 zł. Sprzętowy 
mikser Console One przeznaczony do obsługi 
wtyczek SSL4000E (w zestawie), British Class A, SSL 
XL 9000. Umożliwia wpięcie w kanały ponad  
60 wtyczek Softube i Universal Audio

Oferta obowiązuje w dniach 10.06 – 31.08.2019 lub  
do wyczerpania puli promocyjnej.

2149 zł

Wtyczki

MPK Road 88   
Akai

Klawiatura sterująca, 88 klawiszy (mechanizm młoteczkowy), aftertouch,  
MIDI I/O, MIDI oraz zasilanie przez USB, podział na strefy, plug&play, w zestawie 
oprogramowanie VIP 3.0, AIR Music Tech DB-33, Tech Velvet plus, Tech Mini Grand

3899 zł



KLAWIATURY I KONTROLERY 
MIDI        SYNTEZATORY

mod1   
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 32 HP),  
3 źródła modulacji, obwiednia ADSR z 3 stopniami 
Decay, 2-segmentowy modulator z kontrolą 
parametru symetrii, 2-stopniowa obwiednia 
rise & fall, wejścia Gate i Trigger, 10 obrotowych 
kontrolerów

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1330 zł 930 zł

nw1   
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 32 HP), 
zaawansowana synteza wavetable (fale z klasyków 
Microwave i Wave), syntezator mowy, możliwość 
importu własnych fal, niezależna kontrola obwiedni 
od wysokości dźwięku, 4 wejścia CV, wejście GATE, 
USB

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1330 zł 930 zł

cmp1  
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 20 
HP), analogowy kompresor, charakterystyki 
kompresji (Hard, Soft Knee), side-chain, kontrola 
proporcji sygnałów Main i Side, tryby RMS i Peak, 
dodatkowe wejścia CV, kontrola Attack i Release, 
regulacja poziomu Gain

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1230 zł 860 zł

dvca1  
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 20 HP),  
2 analogowe układy VCA, regulacja Colour oparta 
na układzie filtra o zmiennym trybie pracy  
(state-variable), równoczesna regulacja liniowa  
i wykładnicza, wejścia CV, niezależne pary wejść 
AC i DC, tryb równoległej modulacji 2 sygnałów

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1230 zł 860 zł

-30% 

-30% 

-30% 

-30% 
iRig Keys I/O 49   
IK Multimedia

Czterooktawowa klawiatura z interfejsem audio 24 bity/96 kHz. Współpracuje  
z systemami iOS, Mac OS i Windows. Ma 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł,  
8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo. Może być zasilana przez 
złącze USB lub 4 bateriami AA. Wraz z klawiaturą otrzymuje się bogatą bibliotekę 
oprogramowania

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1320 zł

Songmaker Kit  
ROLI

Zestaw, w którego skład wchodzą kontrolery MIDI Seaboard Block, Lightpad 
Block M, kontroler Loop Block, dedykowany pokrowiec Snapcase 3/8 oraz 
oprogramowanie  Noise, Equator, Strobe Player, Tracktion Waveform, Ableton 
Live Lite

2899 zł

iRig 
Keys I/O 25   
IK Multimedia

Dwuoktawowa klawiatura sterująca z interfejsem audio 24 bity/96 kHz, 
współpracująca z iOS, Mac oraz PC, 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł,  
8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo, zasilanie (USB lub  
4 baterie AA), bogata biblioteka oprogramowania

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

875 zł

Torba o wartości 
249 zł

Torba o wartości 
249 zł



       SYNTEZATORY
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Uno Synth  
IK Multimedia

Syntezator monofoniczny wyposażony w 2 oscylatory VCO, generator szumu,  
2 analogowe filtry, 40 kontrolerów na panelu, wyświetlacz LED, 4-oktawowy 
arpeggiator, 16-krokowy sekwencer, Sync Delay, USB MIDI, złącza MIDI I/O.  
Zasilany przez USB lub 4 bateriami AA

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

970 zł

Grandmother  
Moog

Syntezator z wbudowanym arpeggiatorem, sekwencerem i pogłosem 
sprężynowym. Ma klawiaturę z 32 klawiszami Fatar, 2 oscylatory, filtr 
drabinkowy, generator obwiedni ADSR i LFO, 41 złącz Patch,  
wejście audio, MIDI In/Out/Thru oraz USB MIDI

4399 zł

One  
Moog

Analogowy syntezator polifoniczny (8 lub 16 głosów zależnie od wersji), 
klawiatura Fatar 5 oktaw, 3 oscylatory na głos, 2 filtry, 3 obwiednie, matryca 
modulacyjna, arpeggiator, sekwencer, procesor efektów Eventide, tryb 
multitimbral z niezależnymi ustawieniami parametrów

One 8 29 990 zł 
One 16 38 990 zł

Matriarch  
Moog

Modularny 4-głosowy syntezator analogowy z wbudowanym sekwencerem, 
arpeggiatorem, filtrami drabinkowymi stereo i stereofonicznym analogowym 
delayem

9999 zł

Torba

KLAWIATURY I KONTROLERY 
MIDI        SYNTEZATORY

mod1   
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 32 HP),  
3 źródła modulacji, obwiednia ADSR z 3 stopniami 
Decay, 2-segmentowy modulator z kontrolą 
parametru symetrii, 2-stopniowa obwiednia 
rise & fall, wejścia Gate i Trigger, 10 obrotowych 
kontrolerów

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1330 zł 930 zł

nw1   
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 32 HP), 
zaawansowana synteza wavetable (fale z klasyków 
Microwave i Wave), syntezator mowy, możliwość 
importu własnych fal, niezależna kontrola obwiedni 
od wysokości dźwięku, 4 wejścia CV, wejście GATE, 
USB

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1330 zł 930 zł

cmp1  
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 20 
HP), analogowy kompresor, charakterystyki 
kompresji (Hard, Soft Knee), side-chain, kontrola 
proporcji sygnałów Main i Side, tryby RMS i Peak, 
dodatkowe wejścia CV, kontrola Attack i Release, 
regulacja poziomu Gain

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1230 zł 860 zł

dvca1  
Waldorf

Moduł w formacie Eurorack (szerokość 20 HP),  
2 analogowe układy VCA, regulacja Colour oparta 
na układzie filtra o zmiennym trybie pracy  
(state-variable), równoczesna regulacja liniowa  
i wykładnicza, wejścia CV, niezależne pary wejść 
AC i DC, tryb równoległej modulacji 2 sygnałów

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1230 zł 860 zł

-30% 

-30% 

-30% 

-30% 
iRig Keys I/O 49   
IK Multimedia

Czterooktawowa klawiatura z interfejsem audio 24 bity/96 kHz. Współpracuje  
z systemami iOS, Mac OS i Windows. Ma 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł,  
8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo. Może być zasilana przez 
złącze USB lub 4 bateriami AA. Wraz z klawiaturą otrzymuje się bogatą bibliotekę 
oprogramowania

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1320 zł

Songmaker Kit  
ROLI

Zestaw, w którego skład wchodzą kontrolery MIDI Seaboard Block, Lightpad 
Block M, kontroler Loop Block, dedykowany pokrowiec Snapcase 3/8 oraz 
oprogramowanie  Noise, Equator, Strobe Player, Tracktion Waveform, Ableton 
Live Lite

2899 zł

iRig 
Keys I/O 25   
IK Multimedia

Dwuoktawowa klawiatura sterująca z interfejsem audio 24 bity/96 kHz, 
współpracująca z iOS, Mac oraz PC, 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł,  
8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo, zasilanie (USB lub  
4 baterie AA), bogata biblioteka oprogramowania

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

875 zł

Torba o wartości 
249 zł

Torba o wartości 
249 zł



SYNTEZATORY

DFAM  
Moog

Syntezator perkusyjny wyposażony w 2 oscylatory, generator białego szumu, 
filtr drabinkowy Mooga (dolno- i górnoprzepustowy), wbudowany 8-krokowy 
sekwencer, 3 obwiednie (VCO, VCF, VCA), mikser i 24 gniazda do łączenia 
modułów między sobą. Ma także wejście audio

2799 zł

Sirin  
Moog

Syntezator analogowy powstały na bazie 
legendarnego Mooga Taurusa, rozszerzona skala 
dźwięków E0 – D8, 2 oscylatory z Hard Sync, filtr 
drabinkowy, 2 obwiednie ADSR, MIDI, dedykowany 
edytor Mac / PC, pamięć 128 presetów, łączenie 
modułów w celu uzyskania polifonii

3099 zł

Mother-32  
Moog

Syntezator analogowy z filtrem Mooga oraz wbudowanym 32-krokowym 
sekwencerem sterowanym napięciem. Ma także oscylator VCO, wejście MIDI, 
przetwornik MIDI-to-CV, 2 napięciowo kontrolowane miksery oraz 32 gniazda do 
łączenia modułów między sobą

2999 zł

Subsequent 37  
Moog

Nowoczesny syntezator analogowy, monofoniczny lub parafoniczny (Duo 
Mode) z trójoktawową klawiaturą z aftertouch, 2 szynami modulacji, 

2 obwiedniami DAHDSR z synchronizacją, 256 presetami, 
arpeggiatorem, sekwencerem krokowym. Działa jako plugin DAW, 

pozwalając na kontrolę i edycję

6999 zł
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TI-Boost   
Laney

Efekt gitarowy typu boost; sygnatura Tony’ego Iommiego; potencjometry: Drive, 
Volume; korektor: Low, High; przełącznik: Hi mid, Neutral, Mid boost; zasilanie: 
baterie lub zasilacz

Oferta obowiązuje do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

570 zł 541 zł

BCC-Monolith   
Laney

Efekt gitarowy typu distortion, potencjometry: Range, Distortion, Volume; korektor 
(Tone), 3 tryby klasycznych brzmień: D1, D2, OD; zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz, 
wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, najwyższa jakość podzespołów

Oferta obowiązuje do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

599 zł 569 zł

BCC-Steelpark   
Laney

Efekt gitarowy typu boost, potencjometry: Drive, Volume; korektor: Bass, Treble; 
3 tryby klasycznych brzmień: Upper Mid Boost, Neutral Boost, Low Mid Boost; 
zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, najwyższa 
jakość podzespołów

Oferta obowiązuje do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

599 zł 569 zł

Struny   
Rotosound

Kup dwie paczki strun do gitary elektrycznej, 
a trzecią paczkę strun tego samego rodzaju 
otrzymasz bezpłatnie

BCC-Secret Path    
Laney

Efekt gitarowy typu reverb, potencjometry: Pre-Delay, Size, Volume; korektor 
(Tone), 3 tryby klasycznych brzmień: Spring, Plate, The Secret Path, przycisk Edit, 
zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, najwyższa 
jakość podzespołów

Oferta obowiązuje do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

699 zł 664 zł

GITARA ELEKTRYCZNA

-5% 

Zasilacz

Zasilacz

Paczka 
strun

Zasilacz

-5% 

-5% -5% 

Zasilacz



GITARA ELEKTRYCZNA

V100 i V1003   
Vintage + IK Multimedia + Hosa

Kup nową gitarę V100 NBTSB, V100 PBB, V1003 
AW lub V1003 BB, a otrzymasz bezpłatnie 

interfejs IK Multimedia iRig2, pokrowiec  
i standardowy kabel  
gitarowy Hosa

Interfejs IK Multimedia iRig2, pokrowiec 
i standardowy kabel gitarowy Hosa 

Stealth Pedal CS   
IK Multimedia

Gitarowy kontroler/interfejs audio (24 bity/48 kHz), obudowa w stylu  
wah-wah, 2 wejścia oraz 2 wyjścia (jack TRS), wyjście słuchawkowe, diody LED 
(tuner), 2 wejścia na pedał (ekspresji/switch), zasilanie przez USB

1099 zł 555 zł

-50% 

iRig STOMP I/O   
IK Multimedia

Kup interfejs, a otrzymasz bezpłatnie torbę o wartości 249 zł. Interfejs audio/
Pedalboard (24 bity/96 kHz), współpracujący z urządzeniami iOS/Mac/PC,  
4 switche, pedał ekspresji, wejście combo (Hi-Z/Mic/Line), 2 wyjścia (jack TRS 
1/4”), wyjście słuchawkowe, wskaźnik VU, MIDI, bogata biblioteka efektów

Oferta obowiązuje do 31.07.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnej.

1399 zł

Torba

Looperboard   
HeadRush

Złóż teraz preorder, a otrzymasz 5% rabatu i dwa 
kable gitarowe Hosa Pro.  
Looperboard to zaawansowany looper gitarowy, 
ponad 9 godzin nagrywania w pamięci wewnętrznej, 
4 ścieżki stereo lub mono, tap tempo, inteligentne 
dostosowanie tempa i kwantyzacja, ekran dotykowy 
7”, wbudowane wysokiej jakości efekty, metalowa 
konstrukcja

4299 zł 4084 zł

-5% 

2x kabel gitarowy 
Hosa Pro
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GITARA AKUSTYCZNA

Align CHORUS   
L.R. Baggs 

Efekt chorus do gitary akustycznej, Chorus (miksuje 
sygnał chorusa z czystym sygnałem), Size (miksuje  
2 rodzaje chorusa), Tone (dodaje ciepła  
i klarowności), Volume (głośność), true bypass, 
wejście i wyjście (jack), zasilanie: bateria 9 V  
lub zasilacz

955 zł 907 zł

Align REVERB   
L.R. Baggs 

Efekt reverb do gitary akustycznej, Reverb (miksuje 
sygnał pogłosu z czystym sygnałem), Decay (steruje 
długością reverbu), Tone (dodaje ciepła i klarowności), 
Volume (głośność), true bypass, wejście i wyjście (jack), 
zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz

955 zł 907 zł

Align DELAY   
L.R. Baggs 

Efekt delay do gitary akustycznej, Delay (miksuje 
delay z czystym sygnałem), Repeats (kontroluje 
liczbę powtórzeń), Time (kontroluje czas pomiędzy 
powtórzeniami), tap tempo, true bypass, wejście  
i wyjście (jack), zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz

955 zł 907 zł

Align SESSION    
L.R. Baggs 

Kompresor do gitary akustycznej, regulacja Gain dla 
aktywnego i pasywnego pickupu, Analog Saturation 
(ociepla i wzbogaca brzmienie), Compression/EQ 
(wygładza problematyczne częstotliwości), wejście  
i wyjście (jack), zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz

955 zł 907 zł

Align EQUALIZER   
L.R. Baggs 

Equalizer do gitary akustycznej, 6-pasmowa 
regulacja, filtr górnoprzepustowy, odwrócenie 
fazy, 3-pozycyjny przełącznik gain, filtr notch (nie 
przepuszcza niepotrzebnego rezonansu), wejście  
i wyjście (jack), zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz

955 zł 907 zł

Align ACTIVE DI   
L.R. Baggs 

Aktywny DI-box do gitary akustycznej, przełączniki 
Thru/Out, Ground/Lift i Pad, odwrócenie fazy, 
nożny przycisk Mute, wyjście (XLR, jack), wejście 
i wyjście (jack), zasilanie: bateria 9 V, zasilacz lub 
Phantom 48 V

955 zł 907 zł

-5% 

-5% 

-5% 

-5% 

-5% 

-5% 

Struny   
Rotosound

Kup dwie paczki strun do gitary akustycznej,  
a trzecią paczkę strun tego samego rodzaju 
otrzymasz bezpłatnie

Paczka 
strun

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz



GITARA BASOWA

Octamizer   
Aguilar 

Analogowy oktawer, własny układ detektora 
zapewniający najlepsze dostrajanie dźwięku, 
architektura z podwójnym filtrem, pełnozakresowy 
tilt EQ dla brzmienia czystego, płynnie regulowany 
filtr dolnoprzepustowy dla brzmienia oktawy, bypass

850 zł 807 zł

Filter Twin    
Aguilar 

Analogowy podwójny filtr, osobne regulatory 
Velocity dla obu kierunków filtra, blend 
(proporcje pomiędzy filtrami), bypass (nawet przy 
wyczerpanej baterii)

1150 zł 1092 zł

Grape 
Phaser     
Aguilar 

Analogowy phaser, superbrzmienie z bardzo prostą regulacją prędkości 
modulacji, funkcja Color określa poziom sygnału powracającego do obwodu 
phasera, superfunkowe brzmienie, bypass (nawet przy wyczerpanej baterii)

950 zł 902 zł

TLC 
Compressor    
Aguilar

Analogowy kompresor, regulacja progu (-30 do 
-10 dBu), nachylenia (od 2:1 do nieskończoności), 
ataku (od 10 do 100 ms), poziomu (od 
nieskończoności do -3 dBu), niski poziom 
zniekształceń (<0,2 %), Bypass (nawet przy 
wyczerpanej baterii)

950 zł 902 zł

Chorusaurus     
Aguilar 

Analogowy chorus, zapewnia ciepłe i bogate 
brzmienie, z którego słynie Aguilar, technologia 
bucket-brigade, bypass (nawet przy wyczerpanej 
baterii)

950 zł 902 zł

Agro   
Aguilar 

Analogowy ovedrive bazujący na kanale kultowego 
heada Aguilar AG 500, efekt wytwarza brzmienie 
od ciepłego, lampowego po pełne przesterowanie, 
odpowiednie nasycenie bez straty brzmienia 
dolnego pasma, osobna regulacja nasycenia  
i poziomu wyjściowego

950 zł 902 zł

Fuzzistor   
Aguilar 

Klasyczny przester, powstający na bazie 
tranzystorów krzemowych, Blend (regulacja 
brzmienia czystego i fuzza), Fuzz (od subtelnego po 
miażdżący), Level (poziom wzmocnienia), Tilt EQ 
(zmiana struktury harmonicznej), bypass (nawet 
przy wyczerpanej baterii)

950 zł 902 zł

-5% -5% 

-5% -5% 

-5% 

-5% 

-5% 
Zasilacz Zasilacz Zasilacz

ZasilaczZasilacz

Zasilacz

Zasilacz
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-50% 
na drugą paczkę strun 
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Struny   
Rotosound

Kup paczkę strun do gitary basowej, a na drugą 
paczkę strun tego samego rodzaju otrzymasz 
50% zniżki

Tone Hammer 700   
Aguilar 

Head basowy, preamp tranzystorowy, końcówka mocy 700 W/4 Ω w klasie D, 
kontrola drive z układem AGS, wejście instrumentalne jack 1/4″ aktywne/
pasywne, liniowe symetryczne XLR z przełącznikami pre/post EQ i ground lift,  
2x wyjście SpeakOn, pętla efektowa z podbiciem 6 dB, waga 2,2 kg

4999 zł

Tone Hammer
Aguilar 

Przedwzmacniacz do gitary basowej z wyjściem DI, przełącznik odcinający 
masę, zasilanie: 2 baterie 9 V, Phantom lub zasilacz; wejście instrumentalne 
jack 1/4”, wyjście symetryczne DI pre lub post EQ, wyjście niesymetryczne 
jack 1/4”, układ AGS, korektor

1099 zł

Kup dowolny bas Vintage,  
a otrzymasz bezpłatnie  
wzmacniacz Laney  
mini-Bass-NX  
Vintage, Laney 

Wzmacniacz



BROADCAST SYSTEMY 
bezprzewodowe

-15% 

-15% 

-22% 

AVS   
Marantz

Audio-wideo streamer, kamera full HD 
(kompresja H.264), wbudowany mikrofon 
pojemnościowy, funkcja Mute z regulacją 
wzmocnienia, pierścieniowa lampa 
LED z 2 filtrami, złącze USB-C, Hub USB, 
wzmacniacz słuchawkowy z regulacją

850 zł

RØDELink 
- Filmmaker Kit  
RØDE

Profesjonalny system bezprzewodowy, w skład którego wchodzą: nadajnik, 
odbiornik i mikrofon lavalier. Transmisja cyfrowa odbywa się w paśmie  
2,4 GHz, jest szyfrowana 128-bitowo i działa w zasięgu 100 m. Filmmaker Kit 
ma w odbiorniku wyświetlacz i 3-stopniowy gain, a parowanie odbywa się za 
pomocą jednego przycisku. Zasilanie z baterii AA lub USB

1650 zł 1399 zł

RØDELink 
- Newsshooter Kit  
RØDE

Profesjonalny system bezprzewodowy, w skład którego wchodzą nadajnik  
i odbiornik. Transmisja cyfrowa odbywa się w paśmie 2,4 GHz, jest szyfrowana 
128-bitowo i działa w zasięgu do 100 m. W odbiorniku znajduje się wejście 
mikrofonowe XLR, wyjście słuchawkowe, wyświetlacz OLED i 5-stopniowy gain. 
Zasilanie z baterii AA lub przez złącze USB

2060 zł 1599 zł

RØDELink 
- Performer Kit  

RØDE

Profesjonalny system bezprzewodowy (mikrofon 
pojemnościowy, odbiornik), transmisja cyfrowa 

2,4 GHz, szyfrowanie 128-bitowe, zasięg do 100 m, 
przycisk Mute, proste parowanie, do 8 zestawów 

jednocześnie. Zasilanie: akumulator LB-1 (wystarcza 
na 10 godzin pracy) lub 2 baterie AA (6 godzin)

2170 zł 1850 złRØDECaster Pro   
RØDE

Konsola produkcyjna do podcastów, 8 suwaków 
kontroli głośności, 4 wejścia mikrofonowe XLR, 
wyzwalanie jingli za pomocą programowalnych 
padów,  łączenie słuchawek poprzez TRRS lub 
Bluetooth (funkcja Echo Free), ekran dotykowy, 
rejestracja (karta microSD lub USB)

2799 zł Katalog lato 2019                                            93

AKCESORIA 
do urządzeń mobilnych

iKlip Studio iPad   
IK Multimedia

Studyjny stojak do tabletów o przekątnej od 7” 
do 10” (np. iPad Air, iPad Air 2), regulacja kąta 
nachylenia, w zestawie dodatkowy uchwyt do iRig

119 zł 59 zł

smartLav+   
RØDE

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)

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

279 zł 222 zł

VideoMic ME  
RØDE

Profesjonalny mikrofon o charakterystyce 
kardioidalnej ze złączem TRRS. Jego SPL wynosi  
140 dB. Ma wbudowane gniazdo słuchawkowe 
i waży zaledwie 34 g. W zestawie znajduje się 
ekskluzywna osłona przeciwwietrzna

255 zł

iXY   
RØDE

Profesjonalny mikrofon stereo do iPhone’a/iPada, wbudowany przetwornik AC 
24 bity/96 kHz (po zarejestrowaniu aplikacji RØDE Rec), kompatybilny z iPhonem 
5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S i iPadem Lightning

870 zł 435 zł

VideoMic ME-L   
RØDE

Profesjonalny mikrofon do iPhone’a/iPada (złącze 
Lightning), charakterystyka kardioidalna, SPL 
115 dB, ultralekki (28 g), wbudowane gniazdo 
słuchawkowe, w zestawie ekskluzywna osłona 
przeciwwietrzna

349 zł

iKlip A/V  
IK Multimedia

Uchwyt typu broadcast do urządzeń mobilnych 
o przekątnej ekranu 3,5” do 6”, dedykowany do 
rejestracji audio/wideo, uchwyt mocujący oraz 
wejście XLR do odbiornika bezprzewodowego, 
wejście audio (kabel TRRS 1/8”), zasilanie  
2 baterie AA

799 zł 599 zł

iKlip 
Studio iPad mini  
IK Multimedia

Studyjny stojak do tabletów o przekątnej 7” (np. 
iPad mini), regulacja kąta nachylenia

119 zł 59 zł

-20% 

-50% 

-50% 

-50% 

-50% 
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MIKROFONY W FOTO I WIDEO

Stereo VideoMic 
Pro Rycote   
RØDE

Profesjonalny stereofoniczny (XY) mikrofon 
do kamery ze zintegrowanym systemem 
antywstrząsowym Rycote Lyre. Ma 2-poziomowy filtr 
górnoprzepustowy, 3-pozycyjną regulację poziomu. 
Jest zasilany baterią 9 V, która wystarcza na ponad 
100 godzin pracy. W zestawie osłona przeciwwietrzna

899 zł 739 zł

VideoMic Pro+   
RØDE

Profesjonalny mikrofon superkardioidalny do kamer 
konsumenckich oraz DSLR. Ma zintegrowany system 
antywstrząsowy Rycote Lyre, cyfrowe przełączanie 
filtra górnoprzepustowego oraz regulację głośności. 
Mikrofon jest zasilany z wbudowanego akumulatora 
LB-1 lub 2 baterii AA. W zestawie osłona 
przeciwwietrzna

1299 zł 1099 zł

VideoMic Rycote   
RØDE

Profesjonalny mikrofon superkardioidalny 
do kamery ze standardowym mocowaniem 
przeznaczony do kamer konsumenckich.  
W zestawie: osłona przeciwwietrzna WSVM  
i uchwyt elastyczny Rycote Lyre zabezpieczający 
przed wstrząsami

444 zł 377 zł

Wireless GO   
RØDE

Kompaktowy cyfrowy system bezprzewodowy, transmisja 2,4 GHz, zasięg do 
70 m, nadajnik (wbudowany mikrofon oraz wejście mikrofonowe), odbiornik 
(wyświetlacz OLED, 3-stopniowy tłumik), zasilanie (bateria Li-po lub USB)

899 zł

VideoMicro   
RØDE

Profesjonalny mikrofon o charakterystyce 
kardioidalnej do kamer konsumenckich o SPL 
140 dB. Waży zaledwie 42 g. W zestawie: osłona 
przeciwwietrzna, kabel SC2 i uchwyt elastyczny 
Rycote Lyre zabezpieczający przed wstrząsami

255 zł 229 zł

VideoMic 
Pro Rycote  
RØDE

Profesjonalny stereofoniczny (XY) mikrofon 
do kamery ze zintegrowanym systemem 
antywstrząsowym Rycote Lyre. Ma 2-poziomowy 
filtr górnoprzepustowy, 3-pozycyjną regulację 
poziomu. Jest zasilany baterią 9 V, która wystarcza 
na ponad 100 godzin pracy. W zestawie osłona 
przeciwwietrzna

870 zł 739 zł

-15% 

-15% 
-10% 

-15% -15% 
VideoMic GO  
RØDE

Profesjonalny mikrofon superkardioidalny do 
kamer konsumenckich o SPL 120 dB. Jest zasilany 
z gniazda w aparacie/kamerze. Waży 73 g.  
W zestawie: osłona przeciwwietrzna i uchwyt 
elastyczny Rycote Lyre zabezpieczający przed 
wstrząsami

325 zł 277 zł

-15% 
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