
A Focusrite legszebb hangjai. Már hálózatban.

STÚDIÓ � TURNÉ � SZÍNHÁZ � BROADCAST � OKTATÁS



MI A  
REDNET
Az audió interfészek zászlóshajója a Focusrite RedNet, moduláris, hálózatba fűzhető,  

IP alapú Dante digitális protokoll üzemben működő, a legjobb stúdió minőségű hangzást 

biztosító komplex rendszer.

A RedNet eszközökből sokrétűen használható, közel nulla késleltetésű elosztó és felvételi 

rendszer építhető, mely magas minőségű audió jelfolyam küldését és fogadását teszi 

lehetővé a meglévő Cat5e vagy Cat6 Ethernet hálózaton keresztül.

A RedNet a végtelen lehetőségek tárháza.
 



A FOCUSRITE  
HANGZÁS
Mindenünk a HANG! Ez a Focusrite filozófiája és a RedNet sem jelent kivételt ez alól. Sőt,  

a RedNet technológia segítségével a Focusrite szinteket ugrott az AD/DA átalakítás,  

a kőkeményen stabil JetPLL timecode és a prémium kategóriás RED analóg mikrofon 

előfokok kifejlesztésével.

A minden részletre kiterjedő kiforrott tervezéssel a RedNet egy lépéssel megelőzi 

versenytársait, például a forradalmi jelentőségű hálózati lehetőségekkel és az egyedülállóan 

tiszta hangminőséggel.

„
”

A RedNet az a hangzás, amit  
szeretek, egy jól feldolgozható formában, 
egy cégtől, akit tisztelek.

CHRIS LORD-ALGE, 
GRAMMY®-DÍJAS PRODUCER/MÉRNÖK, USA



KÖLTSÉGHATÉKONY 
ÉS IDŐTÁLLÓ 
MEGOLDÁS
Egy meglévő minimális hálózati struktúra magában hordozza a RedNet telepítésének 

lehetőségét. Itt az audió átvitelt egy analóg sokcsatornás multikorrendszer kiépítése 

helyett, szabvány Cat5e vagy Cat6 Ethernet kábellel meg lehet oldani. Sőt, ha az igények 

megváltoznának a RedNet egységek játszi könnyedséggel mozdíthatók, kicserélhetők, 

csupán egyszerűen ki kell húzni az Ethernet kábelt, mozgatni, cserélni az egységeket a kívánt 

módon, majd újfent csatlakoztatni a hálózatra.

A csatlakozási lehetőségek teljes arzenálja áll rendelkezésre, analóg, digitális, MADI, AES3 

és ProTools HD audió eszközök részére. A RedNet problémamentesen integrálható a már 

meglévő rendszerbe, ezzel súlyos pénzek és rengeteg idő takarítható meg. Továbbá a 

RedNet minden Dante audió protokollt használó készülékkel képes együttműködni.

„

”

Teljesen kész van a stúdiód  
és kikészít a gondolat, hogy 
újra kell építened  
a struktúrát... 
A RedNetnek 
köszönhetően 
zökkenőmentesen tudsz 
átállni és bővíteni, a 
már meglévő ProTools 
beállítások további 
használatával.

JAN KLOMP, 
TECHNOLÓGIA KOORDINÁTOR, SAE, EURÓPA



EGY INTERFÉSZ 
MINDEN CORE 
AUDIO, ASIO VAGY 
PRO TOOLS|HD 
RENDSZERHEZ
A RedNet 5 interfész alkalmas a legszélesebb körben használt rendszerek 

összekapcsolására, úgymint ProTools|HD, ProTools HDX vagy ProTools HD Native 

rendszerek MAC vagy PC felületen történő alkalmazására. Az ASIO és CoreAudio 

alkalmazások (Logic, Nuendo, Cubase) használata esetén a RedNet PCIe kártya 

segítségével működtethető, valamint képes a rendszer közvetlenül csatlakozni 

Ethernet port segítségével Dante Virtual kártyákra.

”

A RedNet segítségével a bonyolultnak tűnő, kihívásokkal teli helyzetek 

is átláthatóvá és kezelhetővé válnak. A moduláris kialakítás, a szabadon 

konfigurálhatóság, valamint a redundancia tervezési és biztonsági 

szempontból elengedhetetlenek, de ha improvizálni kell, akár az utolsó 

pillanatban is lehetőséget adnak az azonnali beavatkozásra.
HIDASI BARNABÁS,
HANGMÉRNÖK, PRODUCER, HLSTUDIO, BUDAPEST

„



EGYSZERŰEN 
PLUG AND PLAY
Gondolataid és terveid szárnyakat kapnak, amint megtapasztalod a RedNet hálózat 

sokszínűségének előnyeit. Helyezd a megfelelő RedNet interfészt a rendeltetési 

helyére, a csatlakozás legyen szabványos Ethernet port, majd Gigabit Switch 

egységre csatlakoztass minden résztvevő interfészt és kész vagy. A hálózaton belül 

a számítógépek számára bármely interfész elérhető bármely helyiségben, s ez 

lehetővé teszi a stúdió berendezések teljeskörű kihasználását. A teljes épületben 

– ahol az Ethernet rendszer kiépítésre került – a hangtechnikusok elérik az összes 

adatot (bemenő jelet), legyen szó próbateremről, közvetítőkocsiról vagy bármilyen 

objektumról, ahol a rendszer kiépített csatlakozási ponttal rendelkezik. 

Úgy és ott, ahogy és ahol akarod!

”NÓNIUSZ GÁBOR, 
PRODUCER-HANGMÉRNÖK, BRESAOLA STUDIOS, BUDAPEST

„
Képzelj el egy olyan rendszert, amely a lehető legkevesebb 
kábelezéssel és zajforrással a legnagyobb rugalmasságot nyújtja 
számodra, és akár egyedül is össze tudod állítani! Azzal, hogy 
bárhová elhelyezheted az eszközeidet és némi Ethernet kábel, 
valamint egy Gigabit Switch segítségével pillanatok alatt össze is 
kötheted őket, így magad alakíthatod környezetedet. Bármelyik 
terembe képzelhetsz hangszereseket, és bárhová álmodhatsz 
lehallgatószobát, a RedNet hálózattal megvalósítható. A RedNet 
hálózat az a csendestárs a hangok között, amely megadja a 
képzeletnek a szabadságot, majd valósággá is változtatja azt.



A DANTE 
HÁLÓZATRÓL
A RedNet egy plug and play audió hálózati rendszer, melynél nem gond, ha én találom ki a konfigurációt, 

szabvány Ethernet protokollal. Gigabit Ethernet hálózaton futtatható a rendszer a Dante digitális audió 

hálózati protokoll környezetben. Dante protokoll osztja szét a digit audió jeleket és a beépített kontroll 

adatokat, ezred másodperc alatti késleltetéssel, szinkronizált kimenetekkel, extrém megbízhatósággal 

nagyon magas csatornaszám mellett.

A Dante rendszer kiválóan alkalmazható azon esetekben, amikor különböző mennyiségű ki- és 

bemeneti csatornát kell több helyre, illetve nagyobb távolságokra továbbítani, vagy egy meglévő 

rendszert kell be- vagy kimeneti csatornákkal kibővíteni. A Dante jelentősen csökkenti a kábelezési 

mennyiségeket a hagyományos technológiákkal szemben és nincs szükség nagyméretű elosztó 

felületre vagy patch-táblákra.

A Dante már bizonyított! A stúdió és hangtechnikával foglalkozó cégek nagy számban (több mint  

150 gyártó) választották ezt a hálózati protokollt, így a Dante szinte mindenki számára elérhető. 

Semmilyen 
kompromisszumot  
nem kellet kötnünk
A Pannónia Stúdióban, ahol öt stúdió helyiség 
és öt vezérlő áll rendelkezésre, nagyon komplex 
feladatokat kell ellátnia az audio hálózatnak. 
Bármely vezérlőből bármelyik stúdiót el kell tudni 
érni, és tudni kell vezérelni. A RedNet-tel rendkívül 
átláthatóan, egyszerűen és legfőképpen stabilan meg 
lehetett építeni ezt az összetett hálózatot úgy, hogy 
semmilyen kompromisszumot nem kellet kötnünk. 
A Focusrite RedNet rendszer kiváló saját előfokainak 
és AD konvertereinek köszönhetően a hangminőség 
is tökéletes, és a ProTools HDX kompatibilitás is 
rendkívül jól megoldott. A RedNet azért is nagyon jó 
választás, mert már egyetlen 8-as előfokkal el lehet 
kezdeni a rendszer építését, és végtelen nagy hálózat 
kialakítható belőle úgy, hogy a korábban megvásárolt 
eszközeinket nem kell lecserélni, csak bővíteni.”MOHAI GYÖRGY, 
HANGMÉRNÖK, PANNONIA STÚDIÓ, BUDAPEST

„



PHILIP REYNOLDS, 
FOH RENDSZERMÉRNÖK, THE KILLERS / QUEENS OF THE STONE AGE

Amit szeretnék, az a „végtelennek 
tűnő” bővíthetőség.  
A RedNettel ez megy! ”

”

„A RedNet ott fogott meg minket igazán, ahol zenei 
oktatással foglalkozunk, mert a gondolkozásunkat 
is meg tudta változtatni. Ahelyett, hogy nekünk 
kellene kitalálni új megoldásokat a régiek helyére, 
itt a RedNet az, aminek segítségével teljesen új 
megvilágításba kerülnek a régi elképzelések.”

JOHN THOMPSON, 
ZENETECHNOLÓGIAI TÁRSPROFESSZOR, 
GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY, USA

„A legjobb hangzása a RedNetnek van! 
A benne lévő A/D – D/A prémium kategóriás 
analóg áramköröknek köszönhetően a RedNet 
hangzása olyan nyitott, mintha levennéd a fedést a 
keverőállásról.”

JAY HENRY, 
FELVÉTELI TECHNOLÓGIA, 
SOUTHWESTERN COLLEGE, USA



Amit szeretnék, az a „végtelennek 
tűnő” bővíthetőség.  
A RedNettel ez megy!

Nem volt tervezési  
szakasz és nem volt 
lehetőség betanulni; 
aztán bekapcsoltuk és 
ment minden. Minden 
pontosan úgy működött 
ahogy annak kell. ”

”

DENNIS SANDS, 
GOOD WILL HUNTING, FORREST GUMP, SPIDERMAN  
FILMZENÉK HANGMÉRNÖKE

„A RedNet nem csupán egy kiválló I/O kártya. Lehetővé tette számunkra 
a tanítás integrálását szinte minden helyiségbe, színházi terekbe, tanuló 
szobákba, előadóterekbe egyaránt, olyan kiosztással, ahogy nekünk tetszik, 
a telepítéshez pedig csupán egy Cat6 kábel kell.”
RICHARD LIGGINS, 
TECHNIKAI IGAZGATÓ, LONDON COLLEGE OF MUSIC, 
UNIVERSITY WEST LONDON, UK

„A RedNet oktatási környezetben történő felhasználása fantasztikus 
lehetőségeket hordoz magában. Ez a rendszer felettébb rugalmas és 
költséghatékonyabb, mint a többi hasonló rendszer.”
WARREN BASSETT,

AUDIO AND MUSIC PRODUCTION KURZUS VEZETŐ, 
BUCKS NEW UNIVERSITY, UK



A világ egy nagy hálózat.  
Csak csatlakoztatod magad és minden működik…
Nagyszerű és sokszínűen használható 
eszközök! ”JOHN CROSSLEY, 
POPULAR MUSIC PRODUCTION TÉMAVEZETŐJE, UNIVERSITY OF DERBY, UK

„

A legfontosabb, amit meg 
kell értenetek, a RedNet a 
legerősebb eszköz, ami a 
Dante audió hálózati protokoll 
rendszerében működtethető 
és az összes egyéb 
Ethernet alapú audió 
rendszert felülmúlja. ”OSKAR SKAAG, 
ARCADA, ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK, FINNORSZÁG

„



OSKAR SKAAG, 
ARCADA, ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK, FINNORSZÁG

A RedNet valóban megbízhatóságot 

és minőséget nyújt számunkra, 

továbbá büszkeséget, hogy ennyire 

csodálatos eszközeink lehetnek 

egy gyártótól, amelyet igazán 

tisztelünk.

DANIEL REIS,
HANGMÉRNÖK, MIX2GO, BRAZÍLIA

„

”

”

Az igények változása megköveteli 

a fizikai változtatásokat. A RedNet 

lehetővé teszi számunkra, 

hogy úgy változtassunk audió 

rendszerterven, hogy az költséget 

és időigényes átépítést ne hozzon 

magával. Bárhová is tartunk, a 

RedNet jön velünk.

STEVE QUICK,
AUDIÓ-TECHNOLÓGIAI PROGRAM KOORDINÁTOR,  
NORTHWESTERN MICHIGAN COLLEGE, USA

„



ELOSZTOTT FELVÉTELI RENDSZER
Az alábbi ábra megmutatja, hogy egy öt szobából álló felvételi rendszerben a RedNet milyen 

lehetőségeket kínál. Ebben a példában három lehallgató szoba van, amelyek megosztják a két 

feljátszót egymás között. Ezek a szobák bárhol elhelyezkedhetnek az épületen belül. 

Egy klasszikus felállás lehet az, amikor a zenekar az egyik feljátszóban játszik, egy másik 

feljátszóban levő énekessel és a három különböző lehallgató helyen készítik el a különböző 

mixeket ugyanarról a produkcióról.



ELOSZTOTT FELVÉTELI RENDSZER
Az alábbi ábrán egy RedNet hálózat szerepel, amin nagyméretű, több teremből álló 

létesítmény teljes rendszerrajza látható. Megfigyelhető, hogy a RedNet integrálása nem ütközik 

akadályba a Dante-képes audió eszközökkel való használatban. 

A színházterem előadása rögzítésre kerül ProToolsHD rendszeren és a felvétellel egy időben, 

több helységben megvalósul a lejátszás.



AUDIO-OVER-IP

REDNET A16R REDNET D16R REDNET D64R

16X16 ANALÓG I/O REDUNDÁNS TÁPPAL
•  16 csatornás magas minőségű, vonalszintű analóg 

I/O Dante audio hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  119 dB dinamika tartomány, 20 Hz - 20 kHz,  

±0,15 dB átvitellel 
•  AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók
•  szoftveresen kiválasztható +25 dBu vagy +18 dBu 

bemenetek
•  analóg I/O az AES59 szerint D-sub 25 

csatlakozókon
•  Word Clock I/O és DARS bemenet, továbbá  

2 csatorna AES3 I/O
•  távfelügyelet szoftveren keresztül, grafikus kezelői 

interface-szel
•  átfogó előlapi mérők és kijelzők

16X16 AES3 I/O ÉS REDUNDÁNS TÁP
•  16x16 AES3 I/O Dante audio hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés konverziós 

lehetőséggel
•  sokoldalú bemeneti lehetőségek: D-sub 25,  

XLR, RCA
•  AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók
•  kombinált digitális I/O az AES59 szerint D-sub 25 

csatlakozókon
•  távfelügyelet szoftveren keresztül, grafikus kezelői 

interface-szel
•  Word Clock I/O és DARS bemenet a megnövelt 

rugalmasságért
•  átfogó előlapi mérők és kijelzők

64X64 MADI OPTIKAI/KOAX MADI I/O  
ÉS REDUNDÁNS TÁP
•  64x64 MADI I/O Dante audio hálózatokhoz
•  24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  be- és kimeneti mintavételezés-átalakítókkal
•  AES10 és AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók
•  egyidejűleg használható optikai és koaxiális kimenet
•  auto MADI bemenet kapcsoló mód: kiválasztáskor 

az optikait részesíti előnyben, de az optikai jel 
elveszítésekor átáll koaxiálisra

•  multi módusú MADI átalakító akár Single módusú 
üzemmóddal

•  Word Clock I/O a megnövelt rugalmasságért
•  minden részletre kiterjedő távfelügyelet és távoli 

jelmérés a RedNet Control segítségével



REDNET PCIeRREDNET HD32R REDNET AM2

128X128 PC ÉS MAC I/O
•  128x128 Dante audio interface 96 kHz-ig
•  64x64 kezelés 176,4 kHz-en és 192 kHz-en
•  nagyon alacsony késleltetés (kb 1,6 ms round trip 

RedNet analóg I/O 96 kHz-en)
•  ASIO és Core Audio driverek
•  az elsődleges és a másodlagos Ethernet port 

észrevétlen hálózati redundanciát biztosít
•  távoli jel-mérés a RedNet Control segítségével
•  kompatibilis Thunderbolt bővítő eszközökkel 

32X32 PROTOOLS |HD I/O REDUNDÁNS TÁPPAL
•  32x32 ProTools |HD I/O Dante audio hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók, a maximális megbízhatóság érdekében 
záródó csatlakozókkal

•  minden részletre kiterjedő távfelügyelet és távoli jel-
mérés a RedNet Control segítségével

•  Word Clock és Loop-Sync I/O a megnövelt 
rugalmasság és más ProTools |HD hardverekkel 
történő integrálhatóság érdekében

•  elsődleges és bővítő mini DigiLink csatlakozók

SZTEREÓ FEJHALLGATÓ ÉS VONALSZINTŰ 
KIMENET POE TÁPPAL
•  sztereó vonal és fejhallgató kimenet Dante audio 

hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  erőteljes fejhallgató kimenet, magas impedanciájú 

fejhallgatókhoz is
•  független fejhallgató és vonal kimeneti 

hangerőszabályozó
•  menet mikrofonállványra rögzítéshez
•  Power-over-Ethernet tápegység (IEEE 802.3af 

megfelelőség)
•  erős ház acélból és alumíniumból
•  vonal kimeneti szint 24 dBu-ig
•  Mute kapcsoló a vonal kimenethez
•  Kensington biztonsági zár



AUDIO-OVER-IP

REDNET MP8RREDNET A8RREDNET X2P

8 CSATORNÁS TÁVVEZÉRELHETŐ MIKROFON 
ELŐFOK REDUNDÁNS TÁPPAL
•  8 csatornás távvezérelhető mikrofon előfok és A-D 

Dante audio hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés rendkívül 

alacsony késleltetéssel
•  AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók
•  közös módusú előerősítés
•  az automatikus Gain-ellensúlyozás
•  20 dB pad, high-pass szűrő és polaritás-fordító 

bemenetenként
•  távfelügyelet és távoli jel-mérés a RedNet Control 

segítségével
•  a maximális 28 dBu bemenet sokoldalú és 

univerzális bejövő jelhasználatot tesz lehetővé
•  Yamaha CL és QL szériás pultokról távvezérelhető
•  6 szegmenses, LED-es csúcs-szint kijelző, OLED 

kijelző a rendszer-információknak 

8X8 ANALÓG I/O REDUNDÁNS TÁPPAL
•  8 csatornás magas minőségű vonalszintű analóg I/O 

Dante audio hálózatokhoz
•  24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  119 dB dinamika tartomány, 20 Hz - 20 kHz,  

±0,15 dB átvitellel
•  AES67 megfelelőség
•  redundáns tápegység és redundáns hálózati 

csatlakozók
•  szoftveresen kiválasztható +25 dBu vagy  

+18 dBu szint
•  analóg I/O az AES59 standardra D-sub 25 

csatlakozókon
•  Word Clock I/O és DARS bemenet a megnövelt 

rugalmasságért, továbbá 2 csatorna AES3 I/O
•  távfelügyelet szoftveren keresztül, grafikus kezelői 

interface-szel

2X2 ANALÓG I/O 2 MIKROFON ELŐFOKKAL, 
FEJHALLGATÓ ÉS VONAL KIMENETTEL, POE 
TÁPPAL
•  sztereó 2 x 2 audio interface Dante audio 

hálózatokhoz
•  akár 24 bit / 192 kHz mintavételezés
•  Power-over-Ethernet tápegység (IEEE 802.3af 

megfelelőség)
•  erős ház acélból és alumíniumból
•  erőteljes fejhallgató kimenet, magas impedanciás 

fejhallgatókhoz is
•  vonal kimeneti szint 24 dBu-ig
•  Mute kapcsoló a vonal kimenethez
•  2 Red Evolution mikrofon előfok mikrofon, vonal 

vagy hangszer bejövő jeléhez
•  lokális bejövő mix a „belőlem több” stílusú 

monitorozás könnyebb ellenőrzéséhez
•  független fejhallgató és vonal kimeneti 

hangerőszabályozó
•  integrált hálózati switch a hálózati eszközök 

továbbfűzéséhez
•  menet mikrofonállványra rögzítéshez
•  Kensington biztonsági zár



AUDIO INTERFACES

RED 16LINE RED 8PRE RED 4PRE

64 X 64 ALL-IN-ONE INTERFACE, 32 X 32 DANTE I/O
•  csatlakozás ProTools|HD-hoz, Thunderbolt-os 

számítógépekhez és Dante-hoz opcionális kártyák 
nélkül

•  egyedülállóan alacsony round trip késleltetés 
plug-in-eken keresztüli felvételhez

•  2 távvezérelhető Red Evolution mikrofon előfok, 
akár 63 dB egyedülállóan tiszta gain

•  kettős Thunderbolt 3 port 
•  3 LCD kijelző a nagyon pontos szintkijelzéshez
•  dinamika tartomány 118 dB (A-D) / 121 dB (D-A), 

A-súlyozású
•  2 különálló, magas hanghűségű fejhallgató kimenet
•  2 hangszer bemenet az előlapon
•  16 D-sub vonal bemenet, 16 vonal- és 2 main 

monitor kimenettel párosítva
•  ’Air’ effekt az előfokokon, amely transzformátor-

alapú ISA karaktert ad a felvételeknek
•  dupla Dante-kártya port 
•  Word Clock I/O és Loop-Sync I/O csatlakoztatási 

lehetőség
•  Focusrite Control szoftver keverő a monitorozás és 

konfigurálások beállításához

64 X 64 ALL-IN-ONE INTERFACE, 32 X 32 DANTE I/O
•  8 távvezérelhető Focusrite Red Evolution mikrofon 

előfok, kettős Thunderbolt 2 csatlakozással, Dante 
és ProTools|HD porttal

•  24 bit / 192 kHz mintavételezés 
•  ’Air’ effekt az előfokokon, amely transzformátor-

alapú ISA tisztaságot ad a felvételeknek
•  a felhasználó által tetszőlegesen kijelölhető fizikai 

be- és kimenetek bármely driver / ProTools|HD 
csatornára

•  dinamika tartomány 118 dB (A-D) / 121 dB (D-A), 
A-súlyozású

•  2 ADAT port 16 további be- és kimenet számára
•  32 x 32 Dante I/O, 2 RJ45 Ethernet csatlakozó
•  2 mini DigiLink™ csatlakozó 
•  egyedülállóan alacsony round trip késleltetés
•  Focusrite Control, Red Plug-in Suite és Softube 

Time and Tone Bundle szoftverek

58 X 64 ALL-IN-ONE INTERFACE, 32 X 32 DANTE I/O
•  8 távvezérelhető Focusrite Red Evolution mikrofon 

előfok, kettős Thunderbolt 2 csatlakozással, Dante 
és ProTools|HD porttal

•  24 bit / 192 kHz mintavételezés 
•  ’Air’ effekt az előfokokon, amely transzformátor-

alapú ISA tisztaságot ad a felvételeknek
•  dinamika tartomány 118 dB (A-D) / 121 dB (D-A), 

A-súlyozású
•  2 ADAT port 16 további be- és kimenet számára
•  32 x 32 Dante I/O, 2 RJ45 Ethernet csatlakozó
•  2 mini DigiLink™ csatlakozó 
•  egyedülállóan alacsony round trip késleltetés
•  Focusrite Control, Red Plug-in Suite és Softube 

Time and Tone Bundle szoftverek



MIC PRES

ISA ONE ISA TWO ISA 428 MKII

KLASSZIKUS MIKROFON ELŐFOK ÉS 
FÜGGETLEN DI
•  klasszikus ISA mikrofon előfok design Lundahl LL 

1538 bemeneti transzformátorral
•  változtatható bemeneti impedancia, a klasszikus 

ISA 110 értékével is
•  dedikált insert pont
•  független, rugalmas DI csatorna
•  fejhallgató kimenet hangerő szabályozással
•  opcionális sztereó 192 kHz A-D kártya

2 CSATORNÁS KLASSZIKUS FOCUSRITE 
MIKROFON ELŐFOK
•  klasszikus ISA mikrofon előfok design Lundahl LL 

1538 bemeneti transzformátorral
•  változtatható bemeneti impedancia, a klasszikus 

ISA 110 értékével is
•  dedikált insert pontok
•  dedikált TRS vonal bemenet előlapi kapcsolóval
•  előlapi hangszer-bemenetek
•  felhasználó által kalibrálható csúcs-szint kijelző

4 CSATORNÁS MIKROFON ELŐFOK ÉS 
OPCIONÁLIS A-D
•  klasszikus ISA mikrofon előfok design Lundahl LL 

1538 bemeneti transzformátorral
•  változtatható bemeneti impedancia, a klasszikus 

ISA 110 értékével is
•  dedikált, kapcsolható insert pont
•  opcionális A-D kártya akár 24-bit 192 kHz 

mintavételezéssel ADAT vagy AES3 kapcsolaton 
keresztül

•  hangszer és vonal bemenetek dedikált bemeneti 
csatlakozókkal és előlapi kapcsolóval

•  csatornánként 6 szegmenses, LED-es csúcs-szint 
kijelző



ISA 828 ISA 430 MKII

8 CSATORNÁS MIKROFON ELŐFOK ÉS 
OPCIONÁLIS A-D
•  klasszikus ISA mikrofon előfok design Lundahl LL 

1538 bemeneti transzformátorral
•  változtatható bemeneti impedancia, a klasszikus 

ISA 110 értékével is
•  kapcsolható insert pontok A-D kártyával történő 

használat esetén
•  opcionális A-D kártya akár 24-bit 192 kHz 

mintavételezéssel ADAT vagy AES3 kapcsolaton 
keresztül

•  vonal bemenetek dedikált bemeneti csatlakozókkal 
és előlapi kapcsolóval

•  high-pass szűrők
•  előlapi hangszer-bemenetek az első 4 csatornához
•  csatornánként 6 szegmenses, LED-es csúcs-szint 

kijelző

CHANNEL STRIP, BENNE MIKROFON ELŐFOK, 
DINAMIKA, FILTEREZÉS ÉS OPCIONÁLIS A-D 
•  professzionális Channel strip
•  klasszikus ISA mikrofon előfok design Lundahl LL 

1538 bemeneti transzformátorral
•  opcionális sztereó A-D kártya akár 24-bit 192 

kHz mintavételezéssel AES3, S/PDIF vagy ADAT 
kapcsolaton keresztül

•  felhasználó által újrarendezhető processzálás
•  2-sávos parametrikus EQ
•  VCA / optikai kompresszor / limiter
•  de-esser
•  variálható cut-off high-pass és low-pass szűrők
•  független processzálási elérés a hátlapi XLR 

csatlakozókon keresztül
•  háttérvilágítású VU-kijelző változtatható 

kalibrálással



pro.focusrite.com
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