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Tascam, TEAC şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Microsoft, Windows ve Windows Vista, ABD ve / veya diğer ülkelerde Microsoft firmasının tescilli ticari 

markaları veya ticari markalarıdır.

Apple, Mac, macOS, iPad, Lightning, App Store ve iTunes, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

IOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır

ASIO, Steinberg Media Technologies GmbH'nin ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, münhasır sahiplerinin mülkiyetindedir.
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 WI-FI BAĞLANTILI 4 KANAL EL TİPİ KAYITÇI

•  96 kHz / 24 Bit (WAV/BWF) çözünürlüğünde kayıt
•  MP3 formatında kayıt
•  Kayıt Medyası : SD/SDHC/SDXC kart (4 GB micro SDHC
   kart ve SD adaptör dahildir)
•  İki farklı kayıt modu
     -Basit kayıt için normal kayıt modu (4 kanala 
       kadar) 
     -Muzik kayıtları için profesyonel MTR modu
•  Geliştirilmiş dahili saat – film/dizi yapımcıları için 
    ideal
•  X-Y konfigurasyonunda shock mount sistemli  
    unidirectional kapasitif mikrofonlar 
•  Maksimum 132 dB SPLü
•  +4 dBu uyumlu XLR/TRS giriş
•  Daha yüksek kalite için geliştirilmiş mikrofon 
    pre-amfisi
•  Gelişmiş ses performansı ve düşük güç tüketimli 
    AD/DA codec 
•  24/48V fantom güç
•  Arka aydınlatmalı 128x128 grafik LCD
•  Dahili hoparlör(300mW)
•  Wi-Fi bağlantısı ile uzaktan monitörleme, oynatma 
   kontrolü, seviye kontrolü, dosya transferi ve fazlası
•  Android/iOS cihazlar ve Windows/Mac bilgisayarlar 
    için ücretsiz uzaktan kontrol uygulaması
•  Kolay kullanım için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü

•  Farklı kayıt durumları için uygun özellikleri gösteren 

    QUICK menü butonu

•  Farklı seviyelerinde veya formatlarında dual kayıt

•  Kayıt ayarlarında bilgilendirme için XRI fonksiyonu 

    (Extended Recording Information)

•  Reverb Efekti

•  4 pozisyonlu low-cut filtresi(40/80/120/220 Hz)

•  Peak azaltımı ve limiter fonksiyonu

•  Otomatik kayıt, ön-kayıt, zaman ayarlı kayıt 

    fonksiyonları

•  İşaretleme fonksiyonu( peak veya süreye bağlı 

    otomatik veya manual)

•  Senkronlama için girişte gecikme

•  Farklı hızlarda oynatma seçenekleri

•  Yapılan kayıtları bölme fonksiyonu(İşaretçi ile 

    manual/otomatik)

•  Giriş/Çıkış loop oynatma fonksiyonu

•  Cihaz tekrar açıldığında kaldığı yerden devam etme 

    fonksiyonu

•  Kanal ayırma fonksiyonu (zamana veya seviyeye göre 

    manual veya otomatik)

•  Kromatik tuner ve metronom

•  MS mikrofonlama tekniği için MS kayıt fonksiyonu

•  MTR modunda Bounce fonksiyonu

•  4 kanal kayıt için mixdown fonksiyonu

•  Her kanal için 20 mW çıkışılı stereo-mini 

    kulaklık/line çıkışı

•  USB 2.0 yüksek hızlı dosya transferi 

•  Micro-B tip USB konnektör

•  Beraber gelen aksesuarlar: AC adaptör, flaş kızağı 

    adaptörü, soft kılıf, el tutma aparatı, rüzgar koruyucu

     ve micro USB kablosu

•  Dört AA pil veya kutuya dahil AC adaptör veya USB 

    kablosu ile beslenme

•  Tripod bağlantı soketi

•  Boyutlar : 79 x 162 x 43 (En x boy x derinlik)

•  Ağırlık: 251g (Pil hariç)
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•  96 Khz / 24 Bit (WAV/BWF) çözünürlüğünde kayıt

•  MP3 formatında Kayıt 

•  Kayıt Medyaları : microSD/MicroSDHC/microSDXC 

    kartlar (4 GB MicroSDHC kart dahildir)

•  X-Y konfigürasyonunda yönlü kapasitif mikrofonlar

•  125 dB SPL

•  Düşük güç tüketimli ve geliştirilmiş ses performanslı

    AD/DA kayıt seçenekleri.

•  Arka aydınlatmalı 128 x 128 grafik LCD ekran

•  Kayıtları hemen dinleyebilmek için dahili monaural 

    hoparlör(300 mW)

•  Wi-Fi bağlantı ile uzaktan monitörleme, oynatma, 

    seviye kontrolü ve dosya transferi

•  Android/iOS aygıtlar ve Windows/Mac bilgisayarlar 

    için ücretsiz uzaktan kontrol uygulamaları

•  Kolay uygulamalar için özelleştirilebilir kullanıcı 

    arayüzü

•  Çift formatlı kayıt fonksiyonu(WAV ve MP3)

•  Üzerine kayıt fonksiyonu?

•  Yapılan kayıtların üzerine not almayı sağlayan XRI 

    fonksiyonu(Extended Recording Information)

•  Reverb effect

•  Dört pozisyonlu low-cut filtresi(40/80/120/220 Hz)

DR-22WL Wi-Fi FONKSİYONLU EL TİPİ KAYITÇI 

•  Aşırı yükleme koruması için Peak azaltma eve limiter 

   fonksiyonu

•  Giriş seviyesine bağlı otomatik kayıt fonksiyonu 

•  Kayıda başlama zamanından 2 saniye önce kaydı 

    başlatabilen ön kayıt(pre-recording) modu.

•  Zamanlanabilir kayıt fonksiyonu

•  Zamana veya peak noktasına bağlı otomatik 

    işaretleme fonksiyonu (Firmware 1.20 ile)

•  Pratik ve Aranje için ideal (%50 - %200 hız 

    değiştirme) VSL özelliği (Variable Speed Audition)

•  İnce ayarlı müzikal anahtar değiştirebilme 

    fonksiyonu (+/- 6 yarımton) 

•  Ayırma fonksiyonu(manual veya işaretler ile 

    otomatik)

•  Uzaktan bağlanıp dosya silme ve yönetme 

    fonksiyonu

•  I-O loop oynayma fonksiyonu – prova için ideal

•  Cihaz tekrar açıldığında kaldığı yerden devam etme 

    fonksiyonu

•  Bilgisayarda oluşturulan dosyaları 

    oynatabilme(Uyumlu formatlarda)

•  Kayıt sırasında yeni dosya yaratabilme fonksiyonu 

    (manual veya zamana veya seviyeye göre otomatik)

•  Dosya ismi formatını, provalar için kullanıcı tanımlı 

    kelimeler veya tarih/metronom ile ayarlabilme

•  Kulaklık/line çıkışı (20mW/ kanal)

•  USB 2.0 ile bilgisayardan veya bilgisyara dosya 

    transferi

•  İki AA pil, AC adapter(opsiyonel) veya USB ile 

    besleme

•  Tripod bağlantı soketi

•  Boyutlar : 52 x 155 x 37

•  Ağırlık 123g (pil hariç)
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•   Portatif, 4 kanallı yüksek kaliteli el tipi kayıt cihazı
•   Kompakt ebatlar ve kolay çalıştırma
•   Kayıt Medyası :  SD kart  (128 GB’a kadar)
•   Desteklenen ses formatları:
     - WAV/BWF, 96kHz/24bit’e kadar
     - MP3, 32-320kbit/s, 44.1/48 kHz’de
•  Mac ve Windows bilgisayarlar ile USB ses arabirimi 
   olarak kullanılabilme

Kayıt Özellikleri 
•  Yerleşik kardioid stereo kapasitif mikrofon
     - Yüksek ses basınç seviyesi
     - AB ve XY mikrofonlama
•  Stereo XLR/TRS mikrofon/line giriş ve fantom güç 
   desteği(48V, +4 dB line seviye girişi)
•  Aynı anda 4 kanal kayıt
     - Aynı anda 2 stereo kayıt . Dahili mikrofonlar ve 
      harici mikrofon/line girişinden
     - Farkı seviyelerde 2 stereo kayıt
•  Non-destructive overdub: Varolan müzik dosyasının 
    üzerine kaydı silmeden vokal okuması yapabilir ve 
    editleyebilirsiniz.
•  Her kanal için ses seviyesi, pan ve efekt kontrolleri ile
    kayıt yapabilirsiniz. (4- kanal kayıttan bir stereo 
    kanal kayıt oluşturabilir) 
•  MS mikrofonlama (Birbirine yakın iki mikrofonun 
    kayıt formatı)  tekniği için MS  kayıt çözücüsü vardır. 

•  Punch-in kayıt için üzerine kaydetme fonksiyonu
•  Anahtarlanabilir low-cut filtresi (40/80/120/220 Hz)
•  Manual veya otomatik kayıt seviyesi ayarlayabilme
•  Otomatik seviye kontrolünün üç opsiyonu : Peak 
    azaltma, otomatik seviye, limitleyici
•  Ön-kayıt buffer(2 saniye)
•  Giriş seviyesinden kayda otomatik başlama ve 
    durdurma
•  Zamanlama, otomatik ton (senkron için)
•  Otomatik dosya bölme
•  İşaretleme fonksiyonu (her kanal için 99 işarete kadar)

Oynatma Özellikleri
•  Otomatik seveye atama, farklı hız seçenekleri
   (% 50-200), tekrarlı/loop oynatma
•  Dosyaları belirli bir sırada çalma için çalma listesi 
    oluşturma
•  Cihaz tekrar açıldığında son kaldığı yerden 
    oynatmaya devam etme özelliği
•  Geri sarma özelliği (1-10,20,30 saniye)
•  Oynatma sırasında Equalizer için ton kontrolü
•  İnsan sesinin kaydı ve transcripti için tasarlanmış 
    dikte modu
•  Kayıtları hemen dinleyebilmek için dahili hoparlör 
    monitörü
•  Kulaklık/line çıkışı

Diğer Özellikler
•  Dahili kromatik tuner ve reverb efekti
•  Dosya bölme fonksiyonu
•  Dosyalarınızı organize etmek için klasör yönetimi
•  Olası dosya silme kazalardan sakınmak için hold 
    fonksiyonu
•  Muhtelif fonksiyonlara kolay erişim için 
    QUICK butonu
•  3 AA pil, USB bağlantısı ve opsiyonel AC adaptör 
    (PS-P520E) ile beslenebilme
•  Opsiyonel ayak anahtarı (RC-3F) ve kablou kontrol 
    ünitesi (RC-10)

•  Boyutlar: 70 x 155 x 35
•  Ağırlık : 213 g (pil hariç)

4-KANAL PORTATİF EL TİPİ SES KAYITÇISI VE USB ARABİRİMİ
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 D R - 0 7 X  P O R T A T İ F  S E S  K A Y I T Ç I S I  V E  U S B  A R A B İ R İ M İ

•  Yüksek kaliteli el tipi kayıtçı

•  Ufak boyut ve kolay operasyon

•  Kayıt Medyası : Micro SD kart (128GB’e kadar)

•  Desteklenen ses formatları

    -  WAV : 96 kHz / 24 Bit

    -  MP3 : 32 – 320 kbit/s @ 44.1/48kHz

•  Mac ve Windows bilgisayarlar ile USB ses arabirimi 

    olarak kullanabilme (2 giriş, 2 çıkış)

Kayıt
•  Dahili kardioid stereo kapasitif mikrofon

    -  Yüksek Ses Basınç Seviyesi( 125 dB SPL’e kadar)

    -  Kolay kurulum ( AB veya XY konfigürasyonu)

•  Manual veya otomatik ses seviye ayarı (Peak 

    azaltımı, Otomatik Seviye, Limiter)

•  Giriş seviyesine bağlı otomatik kayda başlayabilme 

    için otomatik kayıt fonksiyonu

•  Otomatik kayıt fonksiyonu kullanırken işaret 

    ekleyebilme

•  Bir adım geri alabilme(undo) özellikli punch-in kayıt 

    için üzerine yazabilme fonksiyonu 

•  Non-destructive dublaj için overdub fonksiyonu

•  Ön kayıt buffer süresi (2 saniye)

•  Zamanlama (5 veya 10 saniye)

•  Otomatik dosya bölme

•  İşaretleme fonksiyonu (99 adete kadar işaret 

    ekleyebilme)

•  Diğer ekipmanlar ile  video editing  yaparken 

    otomatik ton ekleme. 

•  Harici kaynak veya mikrofon bağlamak için plug-in 

    güç destekli stereo mikrofon/line girişi

•  Ön tanımlı kelime veya tarih ile dosya ismi atama

Oynatma
•  Otomatik seviye atama. Farklı hız seçenkeleri 

    (%50-%200),  Repeat/loop fonksiyonu

•  Dosyaları belirli bir sıra ile çalabilme için çalma 

    listesi oluşturma 

•  Cihaz tekrar açıldıdığında, kaldığı yerden devam 

    etme fonksiyonu

•  Geri atlama fonksiyonu(1-10, 20, 30 saniye)

•  Oynatma sırasında ton kontrolü için equalizer

•  İnsan sesi ve transcription için tasarlanmış 

    dikte modu

•  Kayıtları hemen dinleyebilmek için dahili hoparlör

•  Kulaklık/Line Çıkışı

Diğer Özellikler
•  Dahili reverb efekti ve kromatik tuner

•  Dosya bölme fonksiyonu

•  Dosyalarınızı organize etmek için klasör yönetimi

•  Olası dosya silme kazalardan sakınmak için “Hold” 

    fonksiyonu

•  Muhtelif fonksiyonlara kolay erişim için atanabilir 

    hızlı erişim butonları

•  2 AA batarya, USB Bus power veya opsiyonel AC 

    adaptör (PS-P520E) ile beslenebilme.

•  Tripod veya mikrofon stand bağlantısı için ¼ inch 

    stand adaptörü

•  Boyutlar : 68 x 158 x 26 mm

•  Ağırlık 127g (Pilsiz) 
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 P O R T A T İ F  S E S  K A Y I T Ç I S I  V E  U S B  A R A B İ R İ M İ

•  Yüksek kaliteli el tipi kayıtçı

•  Ufak boyut ve kolay operasyon

•  Kayıt Medyası : Micro SD kart (128GB’e kadar)

•  Desteklenen ses formatları

    -  WAV : 96 kHz / 24 Bit

    -  MP3 : 32 – 320 kbit/s @ 44.1/48kHz

•  Mac ve Windows bilgisayarlar ile USB ses arabirimi 

    olarak kullanabilme (2 giriş, 2 çıkış)

Kayıt
•  Dahili kardioid stereo kapasitif mikrofon

    -  Yüksek Ses Basınç Seviyesi( 125 dB SPL’e kadar)

    -  Kolay kurulum ( AB veya XY konfigürasyonu)

    -  Ses kaynağına göre mikrofon pozisyondan 

        bağımsız olarak natural ses

•  Anahtarlanabilir low-cut filtresi (40/80/120 Hz)

•  Manual veya otomatik ses seviye ayarı (Peak 

    azaltımı, Otomatik Seviye, Limiter)

•  Otomatik kayıt fonksiyonu açıkken otomatik işaret 

    ekleyebilme

•  Bir seviye geri alabilme özellikli punch-in kayıt için 

    üzerine yazma fonksiyonu

•  Non-destructive dublaj için overdub fonksiyonu

•  Ön kayıt buffer (2 saniye)

•  Otomatik dosya bölümleme

•  İşaretleme fonksiyonu (Her dosya için 

    99 işarete kadar)

•  Diğer ekipmanlarda video ile edit için otomatik ton 

   generator

•  Harici kaynak veya mikrofon bağlantısı için plug-in 

    güç destekli stereo mikrofon/line giriş

•  Ön tanımlı kelime ve tarih ile dosya ismi atayabilme

Oynatma
•  Otomatik seviye atama. Farklı hız seçenkeleri 

    (%50-%200),  Repeat/loop fonksiyonu

•  Dosyaları belirli bir sıra ile çalabilme için çalma 

    listesi oluşturma 

•  Cihaz tekrar açıldıdığında, kaldığı yerden devam 

    etme fonksiyonu

•  Geri atlama fonksiyonu(1-10, 20, 30 saniye)

•  Oynatma sırasında ton kontrolü için equalizer 

•  İnsan sesi ve transcription için tasarlanmış 

    dikte modu

•  Kayıtları hemen dinleyebilmek için dahili hoparlör 

    monitörü

•  Kulaklık/Hat Çıkışı

Diğer Özellikler
•  Dahili reverb efekti ve kromatik tuner

•  Dosya bölme fonksiyonu

•  Dosyalarınızı organize etmek için klasör yönetimi

•  Olası dosya silme kazalardan sakınmak için hold 

    fonksiyonu

•  Muhtelif fonksiyonlara kolay erişim için atanabilir 

    hızlı erişim butonları

•  2 AA batarya, USB Bus power veya opsiyonel AC 

    adaptör (PS-P520E) ile beslenebilme.

•  Tripod veya mikrofon stand bağlantısı için ¼ inch 

    stand adaptörü

•  Boyutlar : 61 x 141 x 26 mm

•  Ağırlık 127g (Pilsiz) 



9

 MKIII PROFESYONEL PORTATİF  STEREO KAYITÇI

•  Profesyonel kullanım için el tipi dijital stereo kayıtçı

•  Sağlam alüminyum kasa

•  Kayıt sırasında batarya değiştirebilme imkanı tanıyan

    ve uzun saatler çalışabilmesini sağlayan iki farklı tür 

    batarya ile çalışabilme özelliği. 

•  Kayıt Medyası : SD/SDHC/SDXC kart (64 MB – 128 GB)

•  Seçilebilir kayıt formatları

    -  Linear PCM (WAV/BWF), 16/24bit 

       192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz

    -  MP3, 128/192/256/320/ kBit/s, 44.1/48kHz

    -  Dual Kayıt(farklı seviye veya formatlarda)

•  102 db S/N oranı, A/D konvertör. Daha yüksek S/N 

    değeri için dual mode olarak seçilebilme

•  Dört dahili yüksek kaliteli kapasitif mikrofon

    -  Stereo kayıt için dahili shock mountlu iki 

        uni-directional mikrofon

    -  Ambiyans ve ortam kaydı için iki adet 

       omnidirectional mikrofon

•  İki adet 48V fantom güç destekli kilitlenebilir 

    XLR/Jack kombo mikrofon/line giriş

•  Yüksek performanslı preamp ile geniş kazanç aralığı 

    (-58 dBu  -  +24 dBu)

•  Ayarlanabilir seviyeli ilave stereo giriş. (mini jack, 

    mikrofon/line seviye, plug-in power)

•  Hızlı ileri-geri oynatma 

•  Dijital Giriş (kutu ile beraber gelen konvensiyonel 

    kablo ile birlikte kullanılır. SPDIF ve AES/EU desteği)

•  Anahtarlanabilir low-cut filtresi (40/80/120/220 Hz)

•  Mikrofon giriş seviye atenüasyonu, anahtarlanabilir 

    otomatik kazanç, distorsiyonu engellemek için 

    limiter

•  Kayıtları hemen dinleyebilmek için dahili hoparlör 

    monitör

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı

•  Ayrı stereo hat çıkışı, ayarlanabilir seviye

•  On-kayıt buffer, gecikmeli kayıt, otomatik-kayıt, tek 

    buton ile hızlı kayıt

•  Video için ton generator

•  İşaretleme fonksiyonu (otomatik veya manual)

•  Kayıt sırasında yeni audio dosyası oluşturma( Manual 

    veya dosya boyutuna göre)

•  Dosya bölme fonksiyonu (Sadece WAV formatında)

•  Dosyaya tekrar isim verme

•  Oynatma özellikler

    -  Giriş/Çıkış loop

    -  Klasör veya çalma listesinden oynatma

    -  Anahtarlanabilir VSA fonksiyonu 

    -  XRI fonksiyonu ile kayıt ayarlarının BWF dosyasına 

       kaydı

•  Metal mikrofon stand adaptörü (1/4 inch)

•  Bilgisayar ile dosya transferi için USB 2.0

•  Dahili lithium-ion şarj edilebilir batarya, 2 AA pil, 

    opsiyonel AC adaptör(PS-P520E) veya USB power ile 

    beslenebilme

•  Dijital giriş adaptör kablosu ile birlikte gelir

•  Boyutlar : 80 x 156 x 35

•  Ağırlık 375g
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 MKII 

Kayıt/Oynatma
•  Yüksek kaliteli çok kanallı profesyonel kayıtçı

•  Kompakt boyut ve basit kullanım

•  8 kanala kadar kayıt (Mono)

    -  96kHz / 24Bit çözünürlüğe kadar 6 Kanal + Stereo

        mix track

    -  6 kanal analog girişler + 2 kanal dijital girişler ile 

        96 kHz / 24 Bit

    -  192 kHz /24 Bit 2 kanal kayıt

•  Kayıt medyası : SD/SDHC/SDXC kart

•  Sıkıştırılmamış BWF/WAV formatlarında veya yer 

    tasarrufu sağlayan MP3 formatında kayıt/oynatma

•  MP3 çok kanallı kayıt (2 stereo veya 4 mono dosya)

•  WAV/BWF örnekleme frekansı 44.1/48 kHz

•  MP3 formatı : 96 – 320 kBit/s 

•  16/24 Bit çözünürlüğü

•  Geliştirilmiş mikrofon preamfisi

•  Mid-Side/MS  mikrofon kayıt desteği (MS Decode)

•  Ön kayıt buffer (2 saniyeye kadar)

•  Giriş seviyesine göre otomatik kayıt

•  İşaretleme, tekrarlı oynatma

•  Kanalları gruplayarak kontrol etme

•  Çift kanal kayıt ile, daha düşük ses seviyesinde 

    güvenli kayıt

•  Monitörleme için dahili hoparlör

•  8 adet AA batarya ile beslenebilme

Giriş/Çıkış
• 6 dengelli mikrofon/line girişi (4 XLR/TRS kombo 

   konnektör, 2 TRS konnektör)

• 48V fantom güç

• Her analog giriş için seçilebilir giriş kazancı

   (Donanımsal anahtar  high/low)

• Her analog giriş kanalında seçilebilir low-cut ve 

   limiter 

• 6 dengesiz line çıkış (RCA)

• Stereo dijital giriş ve çıkış (SPDIF ve AES/EBU)

• Seviye kontrollü için kulaklık çıkışı

• USB 2.0 yüksek hızlı data transferi

• 4 adet DR-680’e kadar bütünleşik bağlantı özelliği

• Opsiyonel CD-DR680 taşıma kılıfı 

• Boyutlar: 217 x 56 x 198

• Ağırlık : 1.2kg(Pilsiz)  

PORTATİF  ÇOK KANALLI  KAYITÇI
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• Kompakt, hafif ve direk olarak XLR konnektör ile 

   dinamik mikrofona monte olabilen ses kayıtçısı

• 44.1/48 kHz örnekleme oranı ve 16/24 bit 

   çözünürlüğünde Mono/Poly dosya kaydı

• Ses dosyalarına zaman bilgisinin eklenmesini 

   sağlayan BWF(WAV) formatı

•  MP3 formatında kayıt ve oynatma

    -  Örnekleme oranı : 44.1/48 kHz çözünürlük : 

       16/24 bit

    -  Bit oranı : 128/192 kbit/s (kayıt), 32-320kbit/s 

        (Oynatmak)

•  Kayıt medyası : microSD/microSDHC kartı 

    (32GB’e kadar)

•  Farklı seviyelerde eş zamanlı 2 kayıt imkanı tanıyan 

    dual kayıt fonksiyonu (-6 / -12dB seçilebilir 

    alternatifli kayıt)

•  Seçilebilir kayıt seviyesi : High/Mid/Low

•  AGC fonksiyonu (Auto Gain Control)

•  Clip’lerden kaçınmak için sabitlenebilir limiter

•  Bas frekans gürültülerini kolaylıkla azaltabilen 

    sabitlenebilir low-cut filtresi

•  Zaman kanalını arttırma fonksiyonu

•  Oynatma fonksiyonu için kulaklık ile kayıt kontrolü

•  Kulaklık çıkışı

•  Kayıt ile birlikte zaman bilgisinin tutulması için

    dahili saat

•  Kayıtçı ve mikrofon arasında kolay entegrasyon

•  Okunması kolay OLED ekran

•  Micro USB-B konnektör ile bilgisayar üzerinden kolay 

    veri transferi

•  Bir AAA pil/şarjlı veya USB bağlantı ile beslenebilme

•  Ayarlarlar, bilgisayar üzerinden bir text dosyasına 

    kayıt edilebilir ve USB üzerinden DR-10X’e transfer 

   olabilir

•  Kızılötesi data bağlantısı diğer DR-10X kayıtçılardan 

    kayıt ayarlarının transferi

•  MicroSD kart ile olası güncellenmeleri yapabilme

   

•  Boyut: 52 x 95 x28 

•  Ağırlık: 56 gr (pilsiz) 

EL  MİKROFONLARI  İÇİN KAYITÇI
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 Y A K A  T İ P İ  M İ K R O F O N L A R  İ Ç İ N  D İ J İ T A L  S E S  K A Y I T Ç I S I  

•  Yaka mikrofonları için micro  linear PCM ses kayıtçısı

•  Yaka mikrofonları ile kablosuz vericiler arasında 

    yedek kayıt sağlar

•  44.1/48 kHz örnekleme oranı ve 16/24 bit 

    çözünürlüğünde mono/poly dosya kaydı

•  MP3 formatında kayıt ve oynatma

    -  Örnekleme oranı : 44.1/48 kHz,  çözünürlük : 

         16/24 bit

    -  Bit oranı : 128/192 kbit/s (kayıt), 32 – 320kBit/s 

         (oynatma) 

•  Kayıt medyası : microSD/microSDHC kartları 

   (32GB’ye kadar)

•  Dual kayıt fonksiyonu ile farklı seviyelerde eş zamanlı

    iki kayıt. (alternatif kayıt için seçilebilir --6/-12dB)

•  Kaza ile kapanmaların önüne geçmek için “hold” 

    fonksiyonu

•  Sabitlenebilir limiter

•  Sabitlenebilir  low-cut filter ve auto gain

•  Önceden ayarlanmış süreden sonra yeni kanal 

    oluşturma(anahtarlanabilir on/off)

•  Kulaklık ile kayıt kontrol için oynatma fonksiyonu

•  Kulaklık çıkışı

•  Kayıtlarda kayıt zamanını tutmak için dahili saat

•  OLED Ekran

•  Bilgisayar ile kolay data transferi için mikro USB-B 

    konnektör

•  Bir AAA pil/şarj edilebilir veya USB bağlantısı 

    üzerinden beslenebilme 

•  Sadece tek AAA pil ile sekiz saatten fazla çalışabilme

•  Ayarlar bilgisayar üzerinde text dosyasına kayıt 

    edilebilir ve USB ile DR-10C’ye transfer edilebilir

•  Diğer DR-10C kayıtçılara kızıl ötesi bağlantı ile kayıt 

    ayarlarını aktarabilme

•  Muhtemel güncellemeler için microSD ile yazılım 

    güncelleyebilme

•  Sennheiser mikrofonlar için DR-10CS, SONY/RAMSA 

    için AK-DR10CR opsiyonel kit

   

•  Boyutlar : 52 x 56 x 25

•  Ağırlık 51 g (pilsiz)
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 Y A K A  M İ K R O F O N L U  D İ J İ T A L  S E S  K A Y I T Ç I S I  

•  Yaka mikrofonlu micro linear PCM ses kayıtçısı.   

    Mikrofon klipsi ve rüzgar koruyu dahildir. 

    (kablo 160 cm)

•  44.1/48 kHz örnekleme oranı ve 16/24 bit 

    çözünürlüğünde Linear PCM mono/poly dosya kaydı. 

    (BWF – WAV formatı ile uyumlu)

•  MP3 formatında kayıt ve oynatma

    -  Örnekleme oranı : 44.1/48 kHz,  çözünürlük : 

          16/24 bit

    -  Bit oranı : 128/192 kbit/s (kayıt), 32 – 320kBit/s 

          (oynatma) 

•  Kayıt medyası : microSD/microSDHC kartları 

   (32GB’ye kadar)

•  Distorsiyon’un önüne geçmek için sabitlenebilir 

    limiter

•  Bas frekanslardaki gürültüyü düşürmek için 

    sabitlenebilir low cut filter

•  Low/Mid/High/High+ kayıt seviye ayarı

•  Otomatik seviye kontrol imkanı

•  Dual kayıt fonksiyonu ile farklı seviyelerde eş zamanlı 

    iki kayıt. (alternatif kayıt için seçilebilir --6/-12dB)

•  Kaza ile kapanmaların önüne geçmek için “hold” 

    fonksiyonu

•  Kayıt edilmiş dosyaların kaybolma riskini önlemek 

    için otomatik dosya kaydetme fonksiyonu

•  Dahili saat fonksiyonu ile zaman bilgisi içeren BWF 

    formatlı dosya desteği. Kolay edit ve kanal 

     arama için  

•  Kanal arttırma fonksiyonu, kayıt esnasında yeni kanal

     oluşturabilir. (yaklaşık 15dakika da bir)

•  Oynatma fonksiyonu ile kayıtlı datayı anında kontrol

•  Yüksek kontrastlı OLED

•  Tek AAA pil ile 10 saat kayıt (alkaline=

•  Ayarlar bilgisayar üzerinde text dosyasına kayıt 

    edilebilir ve USB ile DR-10C’ye transfer edilebilir

•  Muhtemel güncellemeler için microSD ile yazılım 

    güncelleyebilme

•  Kemer klipsi ve özel taşıma kılıfı ve aksesuarlar 

    dahildir.

•  Boyutlar : 52 x 56 x25 

•  Ağırlık 51 g
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•  DSLR kameralar ile birlikte kullanmak için Kompakt, 

    profesyonel ses kayıtçısı. (Bağımsız olarak ta 

    kullanılabilir)

•  Kayıt Medyası :: SD/SDHC/SDC kartlar

•  44.14/48/96/192 kHz, 16/24 bit, WAV/BWF formatı 

    (192 kHz sadece iki kanal kayıtlar için)

•  Altı kanala kadar kayıt( 4 kanal + stereo mix). Kayıt 

    sevileri 1-4 kanallar için bağımsız ayarlanır

•  Dual kayıt fonksiyonu

•  İki dahili omnidirectional mikrofon

•  Dört XLR/TRS kombo giriş , +4 dBu line seviye ve 

    fantom güç (24/48V) desteği

•  +24 dBu maksimum giriş seviyesi (20dB headroom)

•  64 dB kazanç(maksimum)

•  Stereo mini jack girişinde plug-in power desteği

•  Seçilebilir Mid-Side(MS) (Birbirine yakın iki 

    mikrofonun kayıt formatı)  çözümleme

•  Zaman gecikmelerini elimine etmek için seçilebilir 

    delay (+/-150ms)

•  Beş aşamalı seçilebilir low-cut filter, Multiband 

    limiter, dahili mikser, gruplanabilir Trim kontrol

•  Ses miksi DR-701D DSLR kamera çıkışına 

    gönderilebilir

•  DSLR kameradan gelen ses monitörü için uygun

    kamrea girişi

•  HDMI üzerinden kamaera ile saat ve 

    başlatma/durdurma senkronizasyonu

•  Timecode girişi, dahili timecode generator

•  Slate tone ekleyebilme

•  99 noktaya kadar işaret koyabilme

•  HDMI konnektörler ile bütünleşik bağlantı özelliği

•  Seviye ayarlayabilme için ton jeneratörü

•  2 x 50 mW çıkışlı kulaklık jakı

•  Kulaklıktan bağımsız yüksek kaliteli line çıkışı

•  USB 2.0 portu ile dosya transferi

•  Micro-B tip USB kablo dahildir

•  Ortasında ¼ inch stand adaptörü

•  DLSR desteği ve flash kızağı bağlantısı

•  Opsiyonel ayak pedalı veya uzaktan kontrol girişi

•  Dört AA pil/şarj edilebilir, USB kablo, opsiyonel AC 

    adaptör veya opsiyonel harici batarya kiti ile 

    çalışabilme

D S L R  K A M E R A L A R  İ Ç İ N  6  K A N A L  S E S  K A Y I T Ç I S I
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•  Kompakt, profesyonel ses kayıtçısı

•  SD karta kayıt (128GB’e kadar)

•  Tascam HDDA mikrofon preamp

•  Daha yüksek ses performansı için NE5532 

    operasyonel amplifikatör(DA-3000 modelinde de 

    kullanılır)

•  Stereo veya dört kanal kayıt( 4 kanal stereo olarak 

    mix down edilebilir)

•  Giriş 1-4 için bağımsız seviye kontrolü

•  Çift kanal kayıt fonksiyonu ile farklı ses seviyelerinde 

    eş zamanlı iki kayıt

•  44.1/48/96 kHz, 16/24 bit çözünürlüğünde kayıt, 

    lineer PCM(WAV formatı)

•  İki dahili omnidirectional mikrofon

•  Dört XLR/TRS kombo giriş, +4 dBu line seviye ve 

    fantom güç(24/48V) desteği

•  +24 dBu maksimum giriş seviyesi

•  İlave olarak 1 ve 2 kanalar için unbalance giriş( stereo 

    mini jack, plug-in power)

•  Low-cut filtresi (40Hz, 80Hz, 120Hz)

•  Distorsiyonu engellemek için limiter

•  DSLR kameralara kayıt için yüksek kaliteli ses çıkış

•   Kamera girişi, DSLR kameralardan sesi 

    monitörlemek için uygundur

•  MS mikrofonlama (Birbirine yakın iki mikrofonun 

    kayıt formatı) tekniği ile kullanmak için seçilebilir 

    mid-side çözümleme

•  Slate tone fonksiyonu (otomatik/manual)

•  Ön-kayıt, otomatik kayıt, zamanlanabilir kayıt

•  Time lag önlemek için seçilebilir delay

•  Kolay erişim fonksiyonu için QUICK butonu

•  İşaretleme fonksiyonu

•  Oynatma için equalizer ve seviye atama fonksiyonu

•  Kullanıcı tanımlı kelime veya tarih ile dosya ismi 

    atayabilme

•  Tekrar açıldığında kaldığı yerden devam etme 

    fonksiyonu

•  Bağımsız seviye kontrollü line çıkışı ve kulaklık çikışı 

    (3.5-mm jack)

•  RC-10 ve RC-3F ile kullanmak için atanmış uzaktan 

    kontrol jakı (Ayrı satılır)

•  Düşük gürültü butonları

•  USB 2.0 port

•  Altında ¼ inch stand adaptörü

•  Kolay kamera bağlantısı için DSLR monte aparatı

•  Dört AA pil, opsiyonel AC adaptör(PS-P520E) veya 

    Bus gücü ile çalışabilme  

D S L R  K A M E R A L A R  İ Ç İ N  4  K A N A L  S E S  K A Y I T Ç I S I
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 MKII DSLR KAMERALAR İÇİN 4 KANAL SES KAYITÇISI

•  Kompakt, profesyonel ses kayıtçısı

•  SD karta kayıt (32GB’e kadar)

•  Tascam HDDA mikrofon preamp girişleri ile yüksek 

    kaliteli kaıyt

•  Daha yüksek ses performansı için NE5532 

    operasyonel amplifikatör(DA-3000 modelinde de 

    kullanılır)

•  Stereo veya dört kanal kayıt

•  Çift kanal kayıt fonksiyonu ile farklı ses seviyelerinde 

    eş zamanlı iki kayıt

•  44.1/48/96 kHz, 16/24 bit çözünürlüğünde 

    kayıt (WAV)

•  BWF (Broadcast Wave) destekli WAV kayıt formatı

•  Fantom güç(24/48V) destekli  XLR/TRS girişler 

•  +24 dBu giriş TRS mikrofon/line girişler 

•  HI+ PLUS ile 64dB giriş kazancı

•  Plug-in power destekli stereo mini jack girişi ile video 

    ve diğer yüksek çıkışlı mikrofon bağlantısı (her kanal 

    için maksimum +10 dBV giriş)

•   Low-cut filtresi ile bas frekans gürültü azaltımı 

    (40Hz, 80Hz, 120Hz)

•  DSLR kameralara yüksek kaliteli ses iletimi, 

    monitorleme için kamera girişi

•  Seçilebilir mid-side çözümleme
•  Video dosyaları ile basitçe senkronizasyon için slate 
    ton fonksiyonu(otomatik veya manual)
•  Ön-kayıt ve otomatik kayıt fonksiyonları
•  Kayıt esnasında yeni dosya oluşturabilme
    (manual veya dosya boyutuna göre)
•  İki giriş kaynağı arasında zaman farklını elimine 
    etmek için ayarlanabilir gecikme
•  Farklı fonksiyonlara kolay erişim için QUICK buton 
    fonksiyonu
•  Dosya bölme fonksiyonu
•  Özel noktaları işaretlemek için işaretleme fonksiyonu
•  Seviye atama fonksiyonu ve equalizer
•  Cihaz tekrar açıldığında kaldığı yerden devam etme 
    fonksiyonu
•  Bağımsız seviye kontrollü line çıkış ve Kulaklık çıkışı 
    (3.5-mm jack)
•  Dosya transferi için USB 2.0 port
•  Stand apatörü ( ¼ inch),  kolay kamera bağlantısı için 
    DSLR adaptörü
•  Uzaktan kontrol jakı (RC-10 veya RC-3F)
•  Kaza ile kapanmaların önüne geçmek için “hold” 
    fonksiyonu
•  Dört AA batarya, opsiyonel AC adaptörü(PS-P520E) 
    veya USB Bus power
•  Güç kaynağını gerekli durumlarda otomatik olarak 
    harici’den dahiliye geçirme (ekranda pop-up mesaj ile)
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•  DSLR veya aynasız kameralar ile yüksek kaliteli ses 

    kaydı için yüksek seviyeli stereo kapasitif mikrofon

•  Kameraya direk monte edilebilir. Ön veya arka 

    tarafta doğru 180 derece ses kaynağına dönebilir

•  Tripod bağlantı aparatı ile kameradan bağımsız 

    olarak konumlandırılabilir

•  Minimal faz farkı ve temiz ses için XY mikrofon 

    yerleştirme 

•  125 dB SPL’e kadar yüksek basınç seviyelerinde ses 

    alabilme

•  Sabitlenebilir giriş hassasiyeti ile optimum 

    performans sunar ve tüm kamera modelleri ile 

    uyum imkanı sunar

•  İstenmeyen bas frekans gürültüsünü minimize etmek 

    için ayarlanabilir ses filtresi

•  Plug-in power dersteği. Ayrıca pile ihtiyaç duymaz

•  Gürültü izolasyon kolu ile kamera lensinden veya 

    stabilizer mekanizmasından gelen gürültüleri 

    mümkün olduğunca azaltır

•  Dış mekan çekimlerinde gürültüyü azaltmak için 

    rüzgar koruyucu sünger dahildir.

•  Boyut : 57 x 59 x 69

•  Ağırlık: 75 g (Kol hariç) 

DİJİTAL KAMERALAR İÇİN YÜKSEK KALİTELİ MİKROFON
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,  MKII  

RC-10

BP-6AA

RC-10
•  DR seri kayıtçılar için kablosuz veya kablolu uzaktan 

   kontrol cihazı

•  Kayıt sırasında kontrol ve işaretleme için 6 buton

•  Spesifik özellikleri kontrol etmek için 4 fonksiyon 

    butonu (Lütfen ilgili ürünün kullanıcı klavuzuna 

    bakınız)

•  3m kablo dahildir

BP-6AA
•  DR serisi ve DC 5V veya USB’den beslenen diğer 

    ürünler için harici batarya kiti

•  AC adaptöre veya bilgisayara ihtiyaç duymadan 

    operasyon süresini uzatır

•  PS-P515U veya PS-P520E AC adaptörden beslenen 

    Tascam veya USB’den beslenen diğer ürünler ile 

    birlikte kullanmak için

•  6 AA batarya haznesi

•  Power anahtarı ve  kalan batarya gücünü gösteren 

    LED gösterge

AK-DR11G MKII
Genel El tipi kayıtçı paketi

•  Rüzgar gürültüsünü azaltmak için rüzgar koruyucu

•  Elde kayıt için tutma kolu

•  PS-P520E güç adaptörü

•  Soft taşıma çantası

•  DR-05X, DR-07X, DR-40X, DR-100MKIII, DR-100MKII, 

    DR-22WL, DR-44WL, DR-07MKII, DR-100, DR-40, 

    DR-05 için idealdir.

AK-DR11C Frim çekimi için aksesuar paketi
•  Kameralara optimum ses bağlantısı için kablo

•  Eş zamanlı kulaklık ve kamera bağlantısı için özel 

    kablo(splitter)

•  Kayıtçıyı kameraya monte için flaş kızağı adaptörü

•  Rüzgar gürültüsünü azaltmak için rüzgar koruyu 

    sünger

•  Elde kayıt için tutma kolu

•  Soft taşıma kılıfı

•  DR-05X, DR-07X, DR-40X, DR-100MKIII, DR-100MKII, 

    DR-22WL, DR-44WL, DR-07MKII, DR-100, DR-40, 

    DR-05 için idealdir.

DR-SERİSİ AKSESUARLAR
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•  Portatif, yüksek kompaktlıkta çok-kanallı kaydedici

•  Basit kontrol kullanıcı arayüzü

•  Yüksek kaliteli kayıt(44.1 kHz / 16 Bit)

•  Kayıt Medyası : SD/SDHC kart ( 2 GB SD kart dahildir)

•  6 kanal kayıt ( 2 mono kanal, 2 stereo kanal)

•  Aynı anda iki bağımsız kaynaktan stereo kayıt 

    yapabilme

•  Eş zamanlı 6 kanal oynatabilme

•  Dahili stereo kapasitif mikrofon

•  Atanmış seviye ve pan kontrolü

•  Bounce özelliği. ( 6 kanal artı iki giriş kanalından yeni 

    bir mono veya stereo dosya oluşturabilme)

•  Atanmış stereo master kanalı

•  İşaretleme özelliği

•  Tekrarlı çalma özelliği

•  Edit fonksiyonu: Bir dosyayı çoğaltma, silme, kesme 

    ve insert silence

•  Hafıza kapasitesine bağlı olarak 500 adıma kadar geri 

    alabilme (undo/redo)

•  Kromatik Tuner(metronome)

•  USB 2.0 port ile bilgisayara dosya transferi

•  Miksinizi bilgisayara aktarabilme fonksiyonu (WAV) 

•  Bağımsız kanalları bilgisayardan cihaza alabilme 

    veya  yedek kanalı kullanabilme( WAV)

•  Tripod veya mikrofon standına monte için stand 

    adaptörü ( ¼ inch )

•  AA batarya veya opsiyonel AC adaptör ile 

    beslenebilme(PS-P520E)

•  Boyutlar : 155 x 42 x107

•  Ağırlık 360 g

6 KANAL DİJİTAL POCKETSTUDIO
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•  Portatif, yüksek kompaktlıkta çok-kanallı kaydedici

•  Basit kontrol ve kolay kullanım arayüzü

•  Menu fonksiyonları ve kontrol için gerçek potans ve 

    butonlar. 

•  Yüksek kaliteli kayıt(44.1 kHz / 16 Bit)

•  Kayıt Medyası : SD/SDHC kart ( 2 GB SD kart dahildir)

•  8 kanal kayıt ( 2 mono kanal, 2 stereo kanal)

•  Aynı anda iki bağımsız kaynaktan stereo kayıt 

    yapabilme

•  Eş zamanlı 8 kanal oynatabilme

•  Dahili stereo kapasitif mikrofon

•  İki mikrofon/line girişi. (XLR/TRS Combo konnektör)

•  Kapasitif mikrofonlar için seçilebilir fantom güç

•  Atanmış seviye ve pan kontrolü

•  Her kanal için 3 band parametrik EQ, her iki giriş için 

2 band parametrik EQ

•  Dahili reverb işlemcisi ve her kanal için atanmış 

    “send” potansı.

•  Otomatik Punch in/out

•  Ayak pedal girişi ile kolayca punch in/out. (Ayak 

    pedali opsiyonel olarak ayrıca satılır)

•  Kanal Bounce özellği

•   8 kanal artı  iki giriş kanalından yeni bir mono veya 

    stereo dosya oluşturabilme

•  Atanmış stereo master kanalı

•  Otomatik veya manual mastering araçları

•  Miksajı manual olarak yapabilmek için  tekli veya 

    çoklu band mastering kompresör ve normalizer

•  İşaretleme özelliği

•  Tekrarlı çalma özelliği

•  Edit fonksiyonu: Bir dosyayı çoğaltma, silme, kesme 

    ve insert silence

•  Hafıza kapasitesine bağlı olarak 500 adıma kadar geri 

    alabilme (undo/redo)

•  Kromatik Tuner(metronome)

•  USB 2.0 port ile bilgisayara dosya transferi

•  Dört AA batarya ve opsyionel AC adaptör(PS-P520E) 

    ile beslenebilme

•  Opsiyonel ayak pedalı girişi (RC-1F için)

•  Boyutlar : 221 x 44 x 127

•  Ağırlık 610 g

8 KANAL DİJİTAL POCKETSTUDIO 
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•  SD/SDHC hafıza kartı üzerine yüksek kaliteli 

    kayıt(44.1 kHz / 16 Bit) kayıt

•  Eş zamanlı iki kanal kayıt

•  Eş zamanlı 8 kanal oynatabilme (Her kanalda ayrı 

    ayrı volume, pan ve effect kullanımı) 

•  Atanmış stereo mixdown kanalı (kaydınızı mp3 

    olarak kodlayarak bilgisayara transfer edebilecğiniz 

    bir dosyaya mix yapabilmeniz için)

•  Dahili stereo kapasitif mikrofon (anlık olarak 

    kablosuz şekilde iki kanal kayıda başlamak için)

•  Fantom güç destekli iki XLR mikrofon girişi (favori 

    kapasitif mikrofonuzu kullanmanız için)

•  İki TRS line girişi. Bir tane gitar olarak seçilebilir.

•  RCA line çıkışı (Monitör veya hoparlörünüzü buraya 

    bağlayabilirsiniz)

•  İki girişte ve her kanalda iki band  Shelv EQ

•  Dahili reverb

•   Dahili master efekt(2 kanal EQ, tek veya çoklu band 

    kompresör, normalizer)

•  Otomatik punch in/out. (Herhangi bir butona 

    basmadan çalarken veya söylerken  işaretli alanları 

    kayıt edin)

•  Kanal bounce özelliği

•  Kopylama, taşıma, kesme özellikleri. (Profesyonel 

    kayıt programları gibi editleyin)

•  İleri geri alabilmek için çok adımlı undo/redo özelliği

•  İşaretleme (solo veya vokallerin başladığı yerleri 

    kolayca işaretleyin)

•  Dahili akort ve metronom

•  USB 2.0 Port

•  Bilgisayardan yedekleme ve geri çağırma.

   (Wav formatında)

•  Opsiyonel (RC-3F) pedallar için atanabilir fonksiyonlu 

    ayak pedalı girişi

•  Boyut: 290 x 54 x 207

•  Ağırlık: 1.4 kg

8 KANAL DİJİTAL POCKETSTUDIO
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•  12 mono kanal + 6 stereo kaynak ve 19 fader

•  Eş zamanlı sekiz kanal kayıt

•  44.1/48kHz, 16/24 Bit çözünürlük

•  Girişler için 8 XLR/TRS kombo konnektör

•  Tüm girişlerde fantom güç (A-D, E-H olarak 

    anahtarlanabilir)

•  Gitar ve bas gitar için enstruman seviye girişi

•  A-H girişlerinide 3-band EQ. (Her giriş için ayrı)

•  Renkli LC ekran ve 12-encoder kanal strip

•  EQ, pan ve efekt gönderme için atanmış kontroller

•  Ekranda ses seviyesinde peak hold fonksiyonu

•  Sterro RCA çıkış

•  2 efekt send çıkışı(6.3-mm TS jack)

•  Her kanalda 70W kulaklık çıkışı

•  Opsiyonel RC-3F ayak pedalı için konnektör

•  Kanal bounce fonksiyonu

•  Alternatifli kayıtlar için her kanalda 8 sanal kanal

•  Her şarkıda en fazla 99 adet işaretleme özelliği

•  Profesyonel edit fonksiyonları. (Copy, insert, 

    copy-paste, move instert, move paste, open, cut, 

    silence, clone track, clean out)

•  Sub-frame seviyede edit

•  Gelişmiş “undo” ve “redo” fonksiyonları 

•  Girişler için dinamik efektler(Limiter, compressor, 

    noise suppresor, exciter)

•  Gitar için multi efektler(noise suppression, amp 

    simulation, compression, chours, flanger, phaser, 

    tremolo, auto wah, delay)

•  Mix-down efektleri(reverb, delay, stereo, chorus)

•  Mastering araçları (EQ, Multi-band compressor, 

    Normalizer)

•  Kromatik Tuner

•  Metronom

•  USB 2.0 üzerinden dosya transferi

•  Atanmış AC adaptör dahildir. (GPE248-120200-Z)

•  SD karta Solid-state kayıt. 

•  SD kart dahildir.

•  Boyut : 514 x 101 x 337

•  Ağırlık: 6.2kg

24 KANAL DİJİTAL PORTATİF STÜDYO 
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•  32 Kanal dijital porratif studyo

    -  8 mono kanal

    -  12 stereo kanal (Mono kanal olarak da

           kullanılabilir)

    -  44.1/48kHz, 16/24 Bit çözünürlüğünde tek 

           seferde 8 kanal kayıt

    -  Eş zamanlı 32 kanal oynatabilme

    -  Alternatifli kayıtlar için sanal kanal

    -  Atanmış stereo master kanalı

•  Renkli LC ekran ve 12-potanslı kanal strip

•  Dahili 40 kanal mikser

    -  Atanmış stereo master kanalı. 32 playback kanalı 

          mixdown edit

    -  Bounce fonksiyonunu kullanarak çoklu 

          kanallarınızı mono veya stereo kanala indirgeyin 

•  Atanmış EQ, pan ve efekt kontrolü

•  SD karta kayıt

•  XLR/TRS jak konnektörlü 8 balanced mikrofon girişi

•  4 kanal için anahtarlanabilir fantom güç 

•  Gitar ve Bass gitar için line seviye girişi

•  Unbalanced stereo çıkış(RCA jack)

•  Balanced stereo monitör çıkışı(6.3-mm TRS jack)

•  İki unbalanced efekt çıkışı(6.3-mm TS jack)

•  Stereo kulaklık çıkışı (6.3-mm TRS Jack)

•  Tascam RC-3F (opsiyonel) için  ayakpedal girişi 

    (2.5-mm mini jack)

•  Giriş için dinamik efektler(limiter, compressor, 

    chorus, flanger, phase shifter)

•  Mixdown effectleri ( Single/Multi-band stereo 

    compressor, EQ, noise shaping)

•  İşaretleme fonksiyonu (Her kayıttı 99 işarete kadar)

•  Dahili kromatik tuner ve metronom

•  Bilgisayar bağlantısı için USB 2.0 port

•  Boyut : 514 x 101 x 337

•  Ağırlık : 6.2kg

32 KANAL DİJİTAL PORTATİF STÜDYO 
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MODEL 12 MİKSER/SES KARTI/KAYITÇI/KONTROL YÜZEYİ NEW!

Yeni Entegre Prodüksiyon Kiti
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Mikser Özellikleri
•  6 Mono ve 2 stereo kanal olmak üzere 10 Analog Giriş

    -  XLR konnektörlü  ve anahtarlanabilir fantom güç 

          destekli 8 mono mikrofon kanalı

    -   1-6 girişlerde Ultra-HDDA mikrofon preamfisi

    -  8 kanalda elektro/bas gitar gibi yüksek 

           empedanslı entrumanları kullanabilme 

    -  10 balanced line girişi (6 mono, 2 stereo)  

    -  1. Ve 2. Giriş kanalında “Insert”

    -  Çok amaçlı stereo kanal. Bluetooth veya TRRS 

          akıllı telefon konnektörü(9/10. Kanal)

    -  Akıllı telefonların girişinde Feedback’ten 

          kaçınmak için Mix-minus fonksiyonu

•  2 Aux çıkışı (Monitör, efekt), Aux 1 pre veya post 

    fader olarak kullanılabilir.

•  PFL(pre-fader), AFL(after-fader) ve SIP(solo-in-place) 

   arasında monitörleme seçimi yapabilme

•  Tüm giriş kanalları için 1-knob kompresör

•  Tüm giriş kanalları için 3-band eq. 

•  Anahtarlanabilir low-cut filtre

•  Aux ve ana çıkışlar için değiştirilebilir “mid” ayarlı 

   yarı parametrik EQ 

•  16 presetli dahili efekt işlemci. Tüm giriş kanalları, 

    aux, sub ve master stereo çıkışta kullanılabilir.  

    (Opsiyonel ayak pedalı RC-1F ile kontrol)

•  Compact 60-mm fader

•  Master ve Sub stereo çıkışları için bağımsız fader’lar

•  Main stereo bus için XLR balanced çıkış

•  AUX ve Sub için TRS balanced çıkış 

•  Seviye kontrollü ve bağımsız kaynak seçimli iki 

    kulaklık çıkışı

•  12 segment LED ses seviye göstergesi

Kayıtçı Özellikleri
•  Tascam çok kanallı kayıt motoru. Kayıt medyası 

    olarak SD kart kullanımı (128GB)

•  12 kanala kadar kayıt edebilme 

    (10 giriş kanalı + Stereo mix)

•  Kayıt/Oynatma formatı : Linear PCM(WAV format, 

    44,1/48Hkz, 16/24 Bit)

•  Dublaj, punch in/out kayıt (8 kanal maksimum)

•  Çok kanallı oynatma (profesyonel canlı 

    performans için)

Ses Arabilirimi Özellikleri
•  Windows ve Mac bilgisayarlar için USB 2.0 ses 

    arabirimi 

•  Bilgisayara transfer : 12 kanal (tüm 10 giriş 

    ve stereo miks)

•  Bilgisayardan transfer : 10 kanal,  her giriş için 

    atanabilir giriş

•  Ses çözünürlüğü  44.1/48kHz, 16/24 bit

•  USB MIDI arabirim fonksiyonu

Kontrol Yüzeyi Özellikleri
•  12 potansiyometre ve fader ile DAW yazılımınızı 

    kontol edin : HUI/MCU protokol emulasyonu ile basit 

    DAW kontrolü 

Diğer Özellikler
•  MIDI giriş ve çıkış

•  MIDI timecode(MTC) ve MIDI clock çıkışı

•  Basit menu kontrolü

•  USB Type C konnektör

•  Güç kaynağı : Tascam AC adaptör. (Kilitlenebilir vidalı 

    DC güç konnektörlü)

•  Boyut : 343 x 360 x 99

•  Ağırlık : 4.3kg
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MODEL 16 

Mikser Özellikleri
•  14 Analog Giriş

    -   10 Tascam Ultra-HDDA mikrofon preamp. 8 

            mono ve 2 stereo kanalda seçilebilir fantom güç

    -  İki yüksek empedanslı enstruman girişi

    -  12 balanced line girişi (8 mono, 2 stereo)  

    -  Çok amaçlı stereo kanal. Bluetooth, RCA 

           konnektör veya mini-jack konnektör

•  3 Aux çıkışı (Monitör ½, efekt) ve bağımsız master 

    faderlı  stereo çıkış (main, sub, control room)

•  1-8 kanal için 1-knob kompresör

•  8  mono kanal için 3-band eq. 

•  Anahtarlanabilir low-cut filtre

•  Stereo ve sub çıkılar için Yarı parametrik EQ 

•  Dahili bluetooth alıcı 

•  16 presetli dahili efekt işlemci (Opsiyonel ayak pedalı 

    RC-1F ile kontrol)

•  Compact 60-m fader

•  Main stereo bus için XLR balanced çıkış 

•  Sub, kontrol odası, monitör ½ ve effect gönderim için 

    TRS balanced çıkış

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkış

Kayıtçı Özellikleri
•  Tascam çok kanallı kayıt motoru

•  Kayıt medyası olarak SD kart kullanımı 

   (En Fazla 128GB)

•  16 kanala kadar kayıt edebilme 

    (14 giriş kanalı + Stereo mix)

•  Kayıt/Oynatma formatı : Linear PCM(WAV format, 

    44,1/48Hkz, 16/24 Bit)

•  Dublaj, punch in/out kayıt (8 kanal maksimum)

•  Çok kanallı oynatma (profesyonel canlı 

    performans için)  

Ses Arabilirimi Özellikleri
•  Windows ve Mac bilgisayarlar için USB 2.0 ses 

    arabirimi 

•  Bilgisayara transfer : 16 kanal (tüm 14 giriş 

    ve stereo miks)

•  Bilgisayardan transfer : 14 kanal,  her giriş için 

    atanabilir giriş.

•  Ses çözünürlüğü  44.1/48kHz, 16/24 bit

•  Opsiyonel Rack montaj kiti AK-RM16 

16 KANAL DİJİTAL KAYITÇI/USB ARABİRİMLİ 14 GİRİŞ ANALOG MİKSER



27

MODEL 24 

Mikser Özellikleri
•  22 Analog Giriş

    -  16 Tascam Ultra-HDDA mikrofon preamp. 12 

          mono ve 4 stereo kanalda seçilebilir fantom güç

    -  İki yüksek empedanslı enstruman girişi

    -  20 balanced line girişi (12 mono, 4 stereo)  

    -  Bir çok amaçlı stereo kanal. Bluetooth, RCA 

          konnektör veya mini-jack konnektör

•  Main stereo bus, sub stereo bus, iki aux/monitor 

    buses, efekt bus

•  1-12 kanal için 1-knob kompresör

•  12  mono kanal için 3-band eq. 

•  Seçilebilir low-cut filtre

•  7 band graphic stereo eq. Main stereo bus veya 

   aux/monitor bus için kullanılabilir

•  Dahili bluetooth alıcı 

•  16 presetli dahili efekt işlemci (Opsiyonel ayak pedalı 

    RC-1F ile kontrol)

•  Geniş 100-mm fader

•  Main stereo bus için XLR balanced çıkış 

•  Sub, kontrol odası, monitör ½ ve effect gönderim için

    TRS balanced çıkış

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkış

Kayıtçı Özellikleri
•  Tascam çok kanallı kayıt motoru

•  Kayıt medyası olarak SD kart kullanımı 

   (En fazla 128GB)

•  24 kanala kadar kayıt edebilme 

    (22 giriş kanalı + Stereo mix)

•  Kayıt/Oynatma formatı : Linear PCM(WAV format, 

   44,1/48Hkz, 16/24 Bit)

•  Dublaj, punch in/out kayıt (8 kanal maksimum)

•  Çok kanallı oynatma (profesyonel canlı 

    performans için)

Ses Arabilirimi Özellikleri
•  Windows ve Mac bilgisayarlar için USB 2.0 ses 

   arabirimi 

•  Bilgisayara transfer : 24 kanal (tüm 22 giriş 

   ve stereo miks)

•  Bilgisayardan transfer : 22 kanal,  her giriş için 

   atanabilir giriş.

•  Ses çözünürlüğü  44.1/48kHz, 16/24 bit

24 KANAL DİJİTAL KAYITÇI/USB ARABİRİMLİ 22 GİRİŞ ANALOG MİKSER
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  MODEL SERİ  MİKSER AKSESUARLARI

AK-RM16

AK-DC16

AK-DC24

AK-DC16
•  Model 16 içi doza karşı koruma kılıfı

•  Kullanılmadığında mikseri korur

•  İç tarafı yumuşak sağlam tasarım

•  Velcro tipi sabitlemeli kablo kapağı

•  Boyut : 450 x 480 x 95

•  Ağırlık 390 g

AK-DC24
•  Model 24 içi doza karşı koruma kılıfı

•  Kullanılmadığında mikseri korur

•  İç tarafı yumuşak sağlam tasarım

•  Velcro tipi sabitlemeli kablo kapağı

•  Boyut : 600 x 548 x 110

•  Ağırlık : 480 g

AK-RM16
•  Model 16 için rak monte kit

•  Mikserin 19 inç raka montel olmasını sağlar

•  Gerekli tüm vida seti dahildir

•  Boyut : 462 x 45 x 34

•  Ağırlık : 0.9kg
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 G İ T A R / B A S S  K A Y I T Ç I

•  Favori parçalarınızı etüd edebilmeniz için gerekli 

özellikleri içeren kompakt ve hafif eğitici/kaydedici

   − bas gitarınızı bağlayın(GB-10) veya 

       enstruman/vokal performansınızı dahili stereo 

       mikrofon ile kaydedin(LR-10)

   − Mevcut şarkılarınız ile çalın veya söyleyin

   − Mevcut şarkıların üzerine kaydedin (overdub)

   − Müzikal fikirlerinizi yakalayın

•  Amplifikatör modelleme, kompresör, multi-efekt 

•  Tempo kontrolü: %50-100 arası %10’luk basamaklar

•  Ton kontrolü: ±50 sent hassas ayar ile ±6 semi-ton

•  Tempo ve ton kontrolü aynı anda kullanılabilir

   − Out loop çalma (çalma listesindeki her dosya için 

        beş loop seçilebilir)

•  Flashback fonksiyonu (oynatma esnasında 1-10 

    saniye arası geri atlama)

•  MP3/WAV oynatma ve WAV kaydetme

•   Ön-kayıt hafızası (2 saniyeye kadar)

•  Otomatik kayıt özelliği (kayıda başlama/durma giriş 

    seviyesine göre belirlenir)

•  Parça başlangıçlarını temizleme, istenmeyen 

    gürültüyü silme veya büyük dosyaları bölmek için 

    dosya bölme özelliği

•   Kaydetme ve oynatma için SD/SDHC hafıza kartı 

    (2GB kart sisteme dahildir)

•  El kullanmadan operasyon için opsiyonel foot switch 

    (RC-3F) Muhtelif kullanım modları seçilebilir

•  Dosya aktarımı için USB 2.0 port

•  Güç kaynağı için üç opsiyon:

    − 2 AA ebat batarya (Alkalin veya NiMH)

    − USB güç

    − Opsiyonel PS-P520 AC adaptör

•  G x Y x D: 158 x 30 x 70 mm

•  Ağırlık: 160g
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TA-1VP VO K A L  İ Ş L E M C İ S İ

•  Auto-tune gerçek zamanlı “pitch” düzeltme

    -  Gelişmiş izleme ve düzeltme kapasitesi için EVO 

           voice işlemci teknolojisi

    -  Orjinal performansın nüans etkilerini korumak 

          için bozulma olmaksızın gerçek zamanlı olarak 

          vokallerde “pitch” düzeltme

•  Mikrofon modelleme

    -  Vokal kanallarınıza çok çeşitli stüdyo 

          mikrofonlarının karakterini yansıtın

    -  Mikrofon uzaklığı ile ilişkili olarak “proximity 

          effect” ayarı yapın

•  Analog tüp modelleme

    -  Vokallerinize klasik tüplü preamp sıcaklığını 

          ekleyin

•  Farklı sotf komprasörler

     -  Son teknoloji dinamik işlemciler ile kanal 

           dinamiğini işleyin

    -  Threshold, ratio, attack and decay kontrolleri

    -  Farklı karakterler

•  “Expanding Gate”

    -  Gürültü ve nefes seslerini elimine etmek için 

          threshold ve ratio kontrollü “Gate”

    -  Kompresörden bağımsız olarak olarak çalışma

•  “De-Esser”

    -  Vokallerdeki ıslık seslerini kontrol altına alın

    -  Threshold, ratio, arrack, decay ve frekans filtre 

           kontrolü

•  Esnek parametrik 2-band EQ

     -  Bağımsız iki band Eq ile vokal sesiniz için ince 

           ayar yapın

     -  6dB veya 12 dB high/low cut,  notch ve fully 

           parametric EQ

•   Otomatik mono veya stereo double track

     -  Otomatik olarak ikinci kanalı ana çıkışa miksleyin

           veya post-process ve miksleme için ayrı bir çıkışa 

           yönlendirin. 

•  Programlanabilir Ayarlar

     -  Her parametre preset olarak kayıt edilebilir

•  Farklı türlerde vokal stilleri için presetler

     -  Standart olarak, pek çok vokal stili için hazır preset 

             koleksiyonu ile birlikte gelir

•  Gerçek zamanlı MIDI kontrol

      -  Gerçek zamanlı otomasyonlar için MIDI kontrol

•  Kolay kullanım

•  Opsiyonel ayak pedalı RC-1F

•  Boyut : 483 x 45 x 155

•  Ağırlık : 2 kg
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iXZ İOS  VE  ANDROİD AYGITLAR İÇİN MİKROFON/GİTAR ARABİRİMİ

•  Apple iPhone, iPad, iPod ve Android için yüksek 

    kaliteli mikrofon/aygıt    

•  Ciddi kayıtlar, gitar/bas/vokal eğitimi veya karaoke 

    için akıllı telefonunuzu kullanın

•  XLR/TRS kombo giriş konektörü (XLR/TS)

•  Kapasitif mikrofonlar için seçilebilir phantom güç

•  Mikrofon girişinde seviye kontrolü

•  Kulaklık çıkışı

•  4 pinli mini jak  (analog) ile bağlantı

•  Enstruman preamfisi olarak kullanırken pil 

    gerektirmez.

•  Mikrofon preamp ve fantom güç için iki AA pil gerekir

•  Boyut : 106 x 40 x 45 mm

•  Ağırlık: 0.087 kg
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x2 

•  Yüksek kaliteli Ultra-HDDA (High Definition Discrete 

    Architecture), düşük gürültülü mikrofon preamp 

    (EIN: - 127dBU)

•  96 kHZ / 24 bit çözünürlüğünde kayıt

•  Windows, Mac ve iOS işletim sistemleri desteği

•  DAW uyumluluğu (Sonar, ProTools, Cubase, Live)

•  USB 2.0 ile bilgisayardan 2 giriş / 2 çıkış ses akışı

•  Fantom güç destekli Bir XLR mikrofon girişi  

•  Dinamik mikrofonlar için 57dB geniş giriş 

    kazaç aralığı

•  Bir 6.3-mm TRS analog giriş.  Line ve enstruman 

    olarak seçilebilir

•  İki RCA analog giriş ve çıkış

•  Sıfır gecikmeli monitörleme

•  Line ve kulaklık çıkışları için bağımsız seviye kontrolü

•  Giriş sinayali stereo ve mono olarak monitörlenebilir

•  Kontrol yazılımı içerisinden girişi “mute edebilme”

•  Mobil kayıt için USB bus gücü üzerinden 

    beslenebilme

•  iOS bağlantısı için USB Audio 2.0 

•  Pratik yapabilmek için tek başına çalışabilme.

    (Harici bir güç kaynağı gerekir)

•  Notifikasyon fonksiyonu cihazın güncel 

    kalmasını sağlar

•  Otomatik güncelleme özelliği. Tek tuş ile 

    güncellemenizi kurabilirsiniz

•  Cubase LE ile birlikte gelir

•  Sağlam alümüminyum kasa

•  Masa üzerinde kolay kullanım için açılı tasarım

•  Boyut : 146 x 55 x 120

•  Ağırlık 623g 

USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (2  GİRİŞ  /  2  Ç IKIŞ)
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x2

•  Yüksek kaliteli Ultra-HDDA (High Definition Discrete 

    Architecture), düşük gürültülü mikrofon preamp 

    (EIN: - 125dBU)

•  Ses giriş ve çıkış devreleri için operasyonel 

    NE5532 amfi 

•  96 kHZ / 24 bit çözünürlüğünde kayıt

•  Windows, Mac ve iOS işletim sistemleri desteği

•  USB 2.0 ile bilgisayardan 2 giriş / 2 çıkış ses akışı

•  Fantom güç destekli iki XLR/TRS(mikrofon/line)  

    analog girişi  

•  Dinamik mikrofonlar için 57dB geniş giriş 

    kazaç aralığı

•  Sıfır gecikmeli monitörleme

•  İki TRS analog çıkış

•  Her kanal için 18 mW kulaklık çıkışı

•  Line ve kulaklık çıkışları için bağımsız seviye kontrolü

•  MIDI giriş/çıkış

•  Kontrol yazılımı içerisinden ses çıkış kaynağı 

    seçilebilir

•  Giriş sinayali stereo ve mono olarak monitörlenebilir

•  Kontrol paneline giriş “mute” anahtarı

•  Mobil kayıt için USB bus gücü üzerinden beslenebilme

•  iOS bağlantısı için USB Audio 2.0 

•  Pratik yapabilmek için tek başına çalışabilme.

    (Harici bir güç kaynağı gerekir)

•  Notifikasyon fonksiyonu cihazın güncel kalmasını sağlar

•  Otomatik güncelleme özelliği. Tek tuş ile 

    güncellemenizi kurabilirsiniz

•  Cubase LE ile birlikte gelir

•  DAW uyumlu (Sonar, ProTools, Cubase, Live)

•  Sağlam alümüminyum kasa

•  Masa üzerinde kolay kullanım için açılı tasarım

•  Boyut : 186 x 65 x 160

•  Ağırlık 1.1 kg 

USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (2  GİRİŞ  /  2  Ç IKIŞ)
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TRACKPACK 2x2

•  Kayıt teknolojilerine yeni başlayanlar için 

    başlangıç paketi

    -  Bir US-2x2 audio/MIDI arabirimi. Mac ve Windows 

          uyumlu DAW yazılımı ile birlikte gelir. (Cubase LE)

    -  Bir TM-80 kapasitif mikrofon. Shock mount, mini 

          masa standı ve XLR kablo ile birlikte gelir.

    -  TH-02 stereo monitör kulaklığı (3m açılabilir kablo)
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x4 

•  Yüksek kaliteli Ultra-HDDA (High Definition Discrete 

    Architecture), düşük gürültülü mikrofon preamp 

    (EIN: - 125dBU)

•  Ses giriş ve çıkış devreleri için operasyonel 

    NE5532 amfi 

•  96 kHZ / 24 bit çözünürlüğünde kayıt

•  Windows, Mac ve iOS işletim sistemleri desteği

•  USB 2.0 ile bilgisayardan 4 giriş / 4 çıkış ses akışı

•  Fantom güç destekli dört XLR/TRS(mikrofon/line)  

    analog girişi  

•  Giriş 1/2 line ve enstruman seviye  olarak 

    anahtarlanabilir

•  Dinamik mikrofonlar için 57dB geniş giriş 

    kazaç aralığı

•  Sıfır gecikmeli monitörleme

•  Dört TRS analog çıkış

•  Her kanal için 45 mW iki kulaklık  çıkışı

•  Line ve kulaklık çıkışları için bağımsız seviye kontrolü

•  MIDI giriş/çıkış

•  Kontrol yazılımı içerisinden ses çıkış kaynağı 

    seçilebilir

•  Giriş sinayali stereo ve mono olarak monitörlenebilir

•  AC adaptör dahildir. 

•  iOS bağlantısı için USB Audio 2.0 

•  Pratik yapabilmek için tek başına çalışabilme.

    (Harici bir güç kaynağı gerekir)

•  Notifikasyon fonksiyonu cihazın güncel 

    kalmasını sağlar

•  Otomatik güncelleme özelliği. Tek tuş ile 

    güncellemenizi kurabilirsiniz

•  Cubase LE ile birlikte gelir

•  DAW uyumlu (Sonar, ProTools, Cubase, Live)

•  Sağlam alümüminyum kasa

•  Masa üzerinde kolay kullanım için açılı tasarım

•  Boyut : 296 x 65 x 160

•  Ağırlık 1.6 kg 

USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (4  GİRİŞ  /  4  Ç IKIŞ)
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x08 

•  Yüksek kaliteli Ultra-HDDA (High Definition Discrete 

    Architecture), düşük gürültülü mikrofon preamp 

    (EIN: - 125dBU)

•  Ses giriş ve çıkış devreleri için operasyonel 

    NE5532 amfi 

•  96 kHZ / 24 bit çözünürlüğünde kayıt

• Windows, Mac ve iOS işletim sistemleri desteği

•  USB 2.0 ile bilgisayardan 16 giriş / 8 çıkış ses çıkışı

•  Ses arabirimi ve bağımsız mikrofon preamfisi olarak 

    seçilebilir kullanım modu

•  Fantom güç destekli dört XLR/TRS(mikrofon/line)  

    analog girişi  

•  Monitörleme için dahili DSP Mikser

•  DSP mikser üzerinden düşük gecikmeli monitörleme

•  DSP mikser üzerinde her giriş kanalı için kompressor 

    ve 4 band EQ

•  Fantom güç destekli sekiz XLR giriş

•  Line ve enstruman seviye olarak seçilebilir iki 

    TRS(dengeli) giriş

•  Altı TRS(dengeli) giriş (Arka panelde)

•  Sekiz TRS(dengeli) analog çıkış

•  Standart kulaklık çıkışı

•  MIDI giriş/çıkış

•  iOS bağlantısı için USB Audio 2.0 

•  Notifikasyon fonksiyonu cihazın güncel 

    kalmasını sağlar

•  Otomatik güncelleme özelliği. Tek tuş ile 

    güncellemenizi kurabilirsiniz

•  Cubase LE ile birlikte gelir

•  DAW uyumlu (Sonar, ProTools, Cubase, Live)

•  Rak monte adaptörü dahildir

•  AC adaptör dahildir

•  Sağlam alümüminyum kasa

•  Masa üzerinde kolay kullanım için açılı tasarım

•  Boyut : 445 x 59 x 219

• Ağırlık 2.8 kg 

USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (16  GİRİŞ  /  8  Ç IKIŞ)
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x20 USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  

•  Yüksek kaliteli Ultra-HDDA (High Definition Discrete 

    Architecture), düşük gürültülü mikrofon preamp 

    (EIN: - 125dBU)

•  Ses giriş ve çıkış devreleri için operasyonel 

    NE5532 amfi 

•  192 kHZ / 24 bit çözünürlüğünde kayıt

•  Windows, Mac ve iOS işletim sistemleri desteği

•  USB 3.0 veya USB 2.0 ile bilgisayardan 44.1/48kHz 

    örnekleme oranında 40 kanal veya 176.4/192kHz 

    oranında 24 kanal bağlantı

•  3 kullanım modu : Ses arabirimi, bağımsız mikrofon 

    preamfisi, dijital mikser 

•  Her giriş kanalında 4-band EQ ve kompersörlü DSP 

    mikser (arabirim/mikser modunda kullanılırken)

•  Patch bay ile sinyal çıkışlarını özgürce 

    yönlendirebilme (arabirim/mikser modunda 

    kullanırken)

•  DSP mikser ayarlarını kayıt etme(10 adete kadar)

•  iPad ve diğer iOS aygıtları için USB Audio 2.0

•  Audio Monitörleme için Reverb efekti.

•  DSP mikser üzerinden düşük gecikmeli monitörleme

Girişler ve çıkışlar
•  48V fantom güç destekli sekiz XLR/TRS kombo jak 

    analog giriş

•  1. ve 2. Girişlerden direk gitar bağlantısı

•  Arka panelde iki TRS(dengeli) giriş

•  56 dB giriş seviye aralığı

•  10 TRS(dengeli) analog çıkış

•  TOS LINK optik çok-kanallı Giriş/Çıkış

•  S/PDIF koaksiyal dijital giriş ve çıkış

•  BNC word clock giriş ve çıkış

•  İki TRS kulaklık çıkışı - 2 x 70mW

•  Line ve kulaklık çıkışları için bağımsız seviye 

    kontrolleri

•  MIDI giriş/çıkış

Diğer özellikler
•  DAW uyumlu (Sonar, ProTools, Cubase, Live, Studio 

    One, Garage Band)

•  Rak monte adaptörü dahildir

•  AC adaptör dahildir

•  Sağlam alümüminyum kasa

•  Masa üzerinde kolay kullanım için açılı tasarım

•  Boyut : 445 x 59 x 222

•  Ağırlık 2.7 kg 
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SERIES 102i 

•  Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlara 10 audio giriş 

    ve iki audio çıkış sağlar. 

•  192 kHz / 24 bit audio çözünürlüğü

•  iOS için USB Audio 2.0

Donanım özellikleri
•  İki analog mikrofon/line giriş (XLR/TRS)

•  Ultra-HDDA mikrofon pre-amp (EIN: -127dBu)

•  XLR girişlerde bağımsız olarak anahtarlanabilir 48V 

    fantom güç

•  Her TRS girişini, bas gitar ve elektro gitar kaydı için 

    enstruman seviye anahtarlayabilme

•  Her analog girişte kazanç kontrolü, sinyal ve peak 

    göstergesi

•  Yüksek örnekleme oranı için Optik ses girişlerinde 

    S/MUX desteği.(8 kanal da 44.1 / 48 kHz, 4 kanalda 

    88.2 / 96 kHz, 2 kanal da 176.4 / 192 kHz)

•  Seviye kontrollü iki monitör/line çıkışı   

•  Düşük gecikmeli monitörleme

•  Seviye kontrollü iki 6.3-mm standart kulaklık çıkışı 

   (her kanal 18 mW)

•  MIDI giriş, MIDI çıkış

•  Özel PS-P1220E AC adaptör ile beslenir(dahildir)

•  Sağlam metal kasa

Yazılım Özellikleri
•  Düşük gecikme ve stabilizasyonu garanti eden 

    Windows sürücüler

•  Routing ve efektlere özel panel aracılığı ile erişimi 

    olanağı. Dahili DSP ve mikser

    -  Her kanalda kompresör ve 4 band EQ. Low cut 

          filtresi, faz değişim, bypass, solo, mute butonları 

          ve kanal link

    -  4 Aux send, pre/post

    -  Ön tanımlı 5 preset ve ayarlanabilir pre-delay, 

          reverb time, diddusion ve geri dönüş seviyesine 

          sahip Reverb efekti.  (Sadece 96kHz’ye kadar)

    -  Stereo fader’lı master section, Aux master kontrol 

          ve mute butonu

    -  Çıkış kanallarında kolay yönlendirme

•  Cubase LE 9.5 (64-Bit Windows) ile birlikte gelir

•  iZotope Neutron 3 Elements ile birlikte gelir

•  AmpliTude ve T-Racks plug-in’leri ile birlikte gelir

•  Önde gelen DAW yazılımları ile uyumludur

•  Boyutlar : 186 x 65 x 160

•  Ağırlık : 1.1 kg

DSP MIXER’L İ  USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (10  GİRİŞ  /  4  Ç IKIŞ)  
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SERIES 208i 

•  Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlara 20 audio giriş 

    ve sekiz audio çıkış sağlar. 

•  192 kHz / 24 bit audio çözünürlüğü

•  iOS için USB Audio 2.0

Donanım özellikleri
•  Dört  analog mikrofon/line giriş (XLR/TRS)

•  Ultra-HDDA mikrofon pre-amp (EIN: -127dBu)

•  XLR girişlerde bağımsız olarak anahtarlanabilir 48V 

    fantom güç

•  Her TRS girişini, bas gitar ve elektro gitar kaydı için 

    enstruman seviye anahtarlayabilme

•  Her analog girişte kazanç kontrolü, sinyal ve peak 

    göstergesi

•  Yüksek örnekleme oranı için İki optik ses girişlerinde 

    S/MUX desteği.(16 kanal da 44.1 / 48 kHz, 8 kanalda 

    88.2 / 96 kHz, 4 kanal da 176.4 / 192 kHz)

•  Sekiz line çıkış, 1-2 çıkışlar seviye kontrollü monitör 

    çıkışı olarak kullanılabilir 

•  Düşük gecikmeli monitörleme

•  Seviye kontrollü iki 6.3-mm standart kulaklık çıkışı 

    (her kanal 45 mW)

•  Wordclock giriş ve çıkışı

•  MIDI giriş, MIDI çıkış

• Özel PS-P1220E AC adaptör ile beslenir(dahildir)

•  Sağlam metal kasa

Yazılım Özellikleri
•  Düşük gecikme ve stabilizasyonu garantı eden 

    Windows sürücüler

•  Routing ve efektlere özel panel aracılığı ile erişimi 

    olanağı. Dahili DSP ve mikser

    -  Her kanalda kompresör ve 4 band EQ. Low cut 

          filtresi, faz değişim, bypass, solo, mute butonları 

          ve kanal link

    -  4 Aux send, pre/post

    -  Ön tanımlı 5 preset ve ayarlanabilir pre-delay, 

          reverb time, diddusion ve geri dönüş seviyesine 

          sahip Reverb efekti.  (Sadece 96kHz’ye kadar)

    -  Stereo fader’lı master section, Aux master kontrol 

          ve mute butonu

    -  Çıkış kanallarında kolay yönlendirme

•  Cubase LE 9.5 (64-Bit Windows) ile birlikte gelir

•  iZotope Neutron 3 Elements ile birlikte gelir

•  AmpliTude ve T-Racks plug-in’leri ile birlikte gelir

•  Önde gelen DAW yazılımları ile uyumludur

•  Boyutlar : 296 x 65 x 160

•  Ağırlık : 1.6 kg

DSP MIXER’L İ  USB AUDIO/MIDI  ARABİRİMİ  (20  GİRİŞ  /  8  Ç IKIŞ)  
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SERIES 8p Dyna 

•  Sekiz analog ve multi kanal optik çıkışlı sekiz-Kanal 

    Mikrofon preamp

•  Herhangi bir mikseri veya kayıt cihazını genişletmek 

    için bağımsız analog preamp olarak kullanılabilir.

•  Tascam 102i/208i veya US-20x20 kartlarını kullanan 

    stüdyoları tek kablo ile  genişletmek için ideal

•  İki S/MUX optik port ile 96 kHz örnekleme oranına 

    kadar sekiz kanal çıkış

    -  44.1/48 kHz /88.2/96kHz  de 8 çıkış

    -  176.4/192kHz’de 4 çıkış

•  Temiz, super düşük gürültülü doğal sound için 

    Tascam HDIA mikrofon pream kullanılmıştır

•  Sekiz dengeli XLR/TRS kombo giriş jakı

•  1-2 kanallar gitar, bas gitar ve yüksek empedans 

    çıkışlı diğer enstrumanlar için kullanılabilir

•  Her kanalda bağımsız 48V fantom güç

•  Her giriş kanalınde kendi özel potansı ile analog 

    kompresör

•  25-pin D-sub ve sekiz bağımsız TRS analog 

    dengeli çıkış

-  Tascam ML-16D/ML-32D Dante konvertör’e 25-pin 

    analog bağlantı ile Dante sistemlerinde analog 

    preamp olarak kullanabilme özelliği

•  Ön panelde seviye göstergersi ve kompresör, dijital 

    sinyal ve analog sinyalde aşırı yüklenme için 

    gösterge.

•  Diğer ekipmanlarla zaman senkronizasyonu için 

    Wordclock giriş ve çıkışı

•  AC adaptör dahildir (Tascam PS-P1230)

•  Boyut : 483 x 45 x 229

•  Ağırlık : 2.6 kg

ANALOG KOMPRESÖRLÜ 8-KANAL MİKROFON PREAMP  
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VS-R264, VS-R265 V İ D E O  S T R E A M E R S / R E C O R D E R S

•  Farklı iki model

    -  VS-R264 Full HD yayın (1920 x 1080p). H.264 

         kodlama. 30 megabit’e kadar 

    -  VS-R265 4K/UHD (3840 x 2160p).  H265 Kodlama. 

          H.264 ile aynı kalitede %50 daha az band 

          genişliğine ihtiyaç duyar. 

•  RTMP, RTSP ve HLS gibi önemli stream protokolleri 

   ile uyumluluk

•  Unicast ve Multicast yayın desteği

•  Yayınlanan video sinyallerini çözebilme ( VS-R265 

    için 4K/UHD, VS-R264 için Full HD)

•  Ticari AV kurulumlarında kontrol sistemlerine 

    entegrasyon için RESTful API

•  Yüksek kaliteli ses transmisyonu için dengeli analog 

    giriş ve çıkış (Euroblock konnektör)

•  Konfigüre edilebilir ses çıkışı ve diğer ekipmanlar ile 

    kolay entegrasyon için seçilebilir ses referans seviyesi 

•  Diğer ekipmanlar ile uyumluluk için unbalanced ses 

    girişi ve çıkışı (3.5-mm stereo mini jak)

•  Analog kaynaklardan gelen sesi yayına gömebilme 

    veya yayındanda gelen sesleri çözerek ses sistemine 

    gönderebilme

•  Kamera ve görüntüleme için HDMI giriş ve çıkış

•  Kayıt fonksiyonu

    -  SD karta video data kaydı

    -  USB 3.0 üzerinden harici video depolama 

          aygıtlarına kayıt

•  SD kart veya harici video depolama aygıtlarından FTP 

sunucularına dosya gönderebilme

•  Network üzerinden konfigürasyon için web arayüzü

•  Gigabit Ethernet desteği

•  Esnek güç kaynağı opsiyonları

    -  Ethernet portu üzerinden beslenebilme (PoE+)

    -  Opsiyonel AC adaptör ile beslenebilme. (Tascam 

           PS-P1220E, ayrı satılır) 

•  Kompak boyut.  Yarım rak

•  Dahili yüzey monte aparatı ile kolay yerleşim.

•  Boyut: 214 x 45 x 136

•  Ağırlık : 900 g
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MM-2D, MM-4D/IN, ML-4D/OUT, AE-4D DANTE AUDIO DÖNÜŞTÜRÜCÜ

TASC AM  

DCP CONNEC T 

(tablet not included)

MM-2D Rear Panel

MM-2D
•  İki dengeli mikrofon/line giriş ve çıkış. 48V fantom güç

•  Güçlü DSP matriks mikser. Eq, Dinamikler, Delay, 

    Otomatik Seviye Kontrolü ve fazlası

MM-4D/IN
•  Dört dengeli mikrofon/line giriş. 48V fantom güç

•  Güçlü DSP matriks mikser. Eq, Dinamikler, Delay, 

    Polarite, Mute, Otomatik Seviye Kontrolü ve fazlası

MM-4D/OUT
•  Dört dengeli mikrofon/line çıkış.

•  Güçlü DSP matriks mikser. 10 band Eq,  Delay, 

    Polarite, Mute, ambians gürültü dengeleyici ve fazlası

AE-4D
•  İki AES/EBU dengeli giriş/çıkış. Sampling Rate 

    Converter

•  44.1/48 kHz, 16/24 bit çözünürlüğünde dört kanal

•  88.2/96 kHz, 16/24 bit çözünürlüğünde iki kanal

•  Her giriş ve çıkış kanalı için fader ve mute 

Tüm Modeller
•  Ücretsiz iOS/Android uygulaması ve bilgisayar 

    yazılımı üzerinden kontrol(Tascam DCP Connect, 

    Tascam EZ Connect)

•  50 adet preset kaydı(AE-4D hariç)

•  96kHz / 24 bit’e kadar çözünürlük

•  XLR dengeli giriş ve(veya) çıkış (Euroblock 

    konnektörlü olarakta mevcuttur)

•  5 referans seviye mevcuttur.(AE-4D hariç)

•  Dante bağlantılar için iki LAN konnektörü

•  Diğer audio network teknoloji destekli ekipmanlari 

    ile uyumluluk için AES67 desteği

•  PoE veya opsiyonel PS-1220E AC adaptör ile 

    beslenebilme

•  9,5 – inch rak monte(1U)

•  Dahili yüzey monte aparatı ile kolay yerleşim.

•  Boyut: 214 x 45 x 136

•  Ağırlık : 900 g
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ML-16D, ML-32D 

•  Analog-Dante-Analog dönüştürücü. 

    -  ML-16D için 16 kanal line seviye

    -  ML-32D için 32 kanal line seviye

•  Dante arayüzü ile Ethernet network üzerinden 16/32 

    ses kanalı

•  Yedekli olarak birinci ve ikinci network bağlanıtsı için 

    iki LAN konnektörü

•  “Dante Controller” yazılımı ile esnek routing

•  AES67 desteği ile Ravenna ve diğer audio network 

    teknolojileri ile uyumluluk

•  96 kHz 24 bit örnekleme oranı

•  Anlık örnekleme oranı ve durum için gösterge

•  Analog giriş ve çıkış için sinyal göstergesi

•  Profesyonel veya yayın ekipmanları ile uyumluluk için 

    beş farklı referans seviyesi (arka panelden seçilebilir)

•  Dengeli line giriş/çıkışları için 25-pin D-sub 

    konnektör(AES 59-2012 : Tascam Pin Şeması)

•  Euro Block breakout kutusu ile sabit kurulumlarda 

    yerleşim (BO-32DE)

•  XLR breakout kutusu  ile canlı müzik vey stüdyo 

    uygulamalarında kullanım(BO-16DX/IN, 

    BO-16DX/OUT)

•  19 inch rank monte(1U)

•  Boyutlar(mm):  483 x 45 x 304

•  Ağırlık : 3.5 kg (ML-32SD), 3.2 (ML-16D) 

16/32-KANAL ANALOG/DANTE DÖNÜŞTÜRÜCÜ
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BO-32DE, BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT BR E AKO U T K U T U L A R I

•  ML-16D/ML-32D veya uyumlu D-sub(DB25) 

    konnektörlü diğer ürünler için 32-Kanal Dengeli 

    Breakout kutusu

•  Ön panelde 16 dengeli Euroblock   
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*iPad dahil  değildir

•  48 kHz / 24 Bit çözünürlüğünde 64 kanal veya 

    96 kHZ/24 bit çözünürlüğünde 32 kanal ses kayıtçısı. 

    PCM formatında kayıt.

•  Seçili aralıkta, çoklu çalma listesi oluşturabilme. 

    Theater Play/Playlist fonksiyonları

•  İki üniteyi paralel olarak bağlayabilme 

    özelliği(Cascade)

•  2.5-inch Tascam SSD’ye kayıt

•  BWF desteği ile dosyalar ile beraber zaman bilgisi 

    kaydı

•  Opsiyonel ses arabirimleri için iki I/O yuvası 

    -  64-kanal reduntant (in/out/thru) MADI 

          optik/koaksiyal araribim kartı (IF-MA64/EX)

    -  64-kanal MADI koaksiyal arabirim kartı 

          (IF-MA64/BN)

   -  64-kanal Dante arabirim kartı (IF-DA64), AES67

   -  16-kanal AES/EBU arabirim kartı (IF-AE16)

   -  16-kanal analog çıkış kartı (IF-AN16/OUT)

•  Çekim senkronizasyonu için SMPTE LTC timecode 

    giriş ve çıkışı

•  Paralel uzak kontrol I/O

•  RS-422 serial uzaktan kontrol (9-pin serial protocol 

    uyumlu)

•  Network üzerinden dosya transferi, uzaktan kontrol 

    ve monitörleme için Gigabit LAN (1000Base-T 

    Ethernet) 

•  Dahili saatin network üzerinden otomatik senkton 

    olabilmesi için SNTP sunucu fonksiyonu

•  Video referans(NTSC/PAL blackburst sinyali ve HDTV 

    Tri-Level sinyali) ve word clock giriş/çıkış/thru

•  Kontrol için iPad/bilgisayar uygulaması

•  Yüksek okunabilirlikli renkli LCD (320x120)

•  Dahili AC güç yedekliliği (sadece DA-6400dp)

•  19 -inç rak monte (1U)

•  Tascam 240GB SSD (TSSD-240A),  sökülebilir SSD 

    haznesi dahildir.(AK-CC25)

Tascam SSD
•  2.5-inch serial ATA SSD

•  Stabil ve güvenli çalışma

•  Toplam kayıt süresi : 48 kHz / 24 bit  için 7 saat 12 

    dakika; 240 GB SSD ile 64 kanal

•  İlave opsiyon : 240 GB SSD (TSSD-240A), 480 GB 

    SSD(TSSD-480A), sökülebilir SSD disk haznesi 

    (AK-CC25) 

PROFESYONEL 64-KANAL SES  KAYITÇISI
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SPDIF AES/EBURCAXLR WORD

•  En zorlu uygulamalar için profesyonel 2 kanallı ses 

    kaydedici

•  Burr-Brown dönüştürücüler ile en yeni devre tasarımı 

    ve mükemmel ses kalitesi 

•  Kanallar arasında daha az interferans için çift 

    monaural D/A dönüstürücüler

•  PCM 192 kHz, DSD 5,6 MHz'ye kadar örnekleme hızı 

•  Kayıt ve oynatma için yüksek kesinlik seviyesinde 

    saat senkronizasyonu ile örnekleme

•  SD/SDHC/SDXC veya CompactFlash ortamına kayıt

•  SD/SDHC/SDXC CompactFlash veya USB flash sürücü 

    ortamından oynatma

•  DD modu, DAT ID'leri algılayarak ses materyalini 

    otomatik olarak kanallara ayırır

•  XLR analog dengeli I/O

•  RCA analog dengesiz I/O

•  Koaksiyel dijital I/O (SPDIF)

•  XLR dijital I/O (AES/EBU / SPDIF)

•  BNC dijital I/O (SDIF-3 / DSD-raw)

•  Wordclock I/O (çıkış Thru olarak değiştirilebilir)

•  8 kanallı senkronize kayıt ve oynatma için dört adede

    kadar ünite asamalandırılabilir

•  Okunması kolay LED seviye göstergeleri (24 nokta)

•  OLED ekranı (128 x 64 nokta) geniş görüntüleme açısı 

    ve yüksek görünürlük saglar

•  1U kompakt boyut

•  Boyut 483 x 45 x 305

•  Ağırlık : 4.2

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES  KAYITÇISI  /  AD/DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ
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 S T E R E O  S E S  K A Y I T I S I

SPDIF RS-232CAES/EBU PAR ALLEL LANRCAXLR WORD

•  Profesyonel yayın ve kayıt uygulamaları için yüksek 

kalitede stereo ses kayıtçısı

•  Mevcut DAT, MD, MO veya diğer kaydediciler için 

ideal değişim ürünü

•  Renkli TFT dokunmatik ekran arayüzü ile kolay 

operasyon

•  UDMA destekli iki hafıza kartı slotu (CF/SD)

•  İki kart arasında yedekleme

•  Standart iXML metadata ile broadcast wave formatı 

(BWF) kullanır

•  16/24 bit çözünürlüğünde 192/176.4/96/88.2/48/44. 

kHz örnekleme oranı

• 5 saniye ye kadar ön kayıt(pre-record)

•  Opsiyonel flash start controller RC-HS20PD ve 

RC-SS20 ile Flash start

•  Market fonksiyonu (auto/manual)

•  Editing fonksiyonu (bölme/ kombine etme/ silme)

•  Auto Cue, Auto Ready,  Play ve Repeat,  Jog/shuttle 

fonksiyonları

•  Oynatma listesi fonksiyonu

•  19” rak-monte boyut(2U)

Giriş ve Çıkışlar
•  Dengeli analog giriş ve çıkışlar (XLR)

•  AES/EBU giriş ve çıkış

•  Paralel kontrol portu

•  RS-232C serial kontrol portu

•  RS-422 serial kontol portu (opsiyonel SY-2 senkron 

uzantısı)

•  SPMTE Timecode giriş/çıkış (opsiyonel SY-2 senkron 

uzantısı)

•  Word/Video sync through  / Word sync çıkış(BNC)

•  Data transfer veya uzaktan kontrol için 1000 BASE-T 

Ethernet bağlantısı

•  Opsiyonel flash start kontrolü için remote konnektör

•  Harici depolama aygıtlarıile data transferi için USB 

konnektör

•  Dosya ve klasörlere kolay isim verebilme için Klavye 

bağlantısı(PS/2 veya USB)

•  Boyut : 483 x 94 x 317

•  Ağırlık : 4.9 kg
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 HS SERİ  KAYITÇILAR İÇİN FLASH KONTROL ÜNİTESİ

•  Renkli TFT dokunmatik

•  20 ışıklandırılmış buton

•  100 kanala kadar dokunmatik ekran üzeinden 

    seçebilme

•  Olası kazaları engellemek için “Transpot” ve “Online” 

    butonları

•  Fader start kapasiteli ve 0-db kilitli 100-mm fader

•  Monitörleme için monitör ve kulaklık çıkışı

•  HS seri kayıtçılar ile CAT6 bağlantısı

•  Boyut : 216 x 75 x 200

•  Ağırlık 1.4 kg
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Kayıt
•  İki CF kayıt medyası yedekleme, kopyalama ve 

    aralıksız kayıt desteği sağlar.

•  Düşük enerji tüketimiyle uzun pil ömrü

•  Açılandırılabilen renkli TFT dokunmatik ekran arayüz

    aracılığıyla kolay takip ve operasyon

•  Sağlam hafif, tam alüminyum kasa

•  8-kanal kayıt + stereo miks kanalı ile toplam 

    10-kanal kayıt

•  96kHz/24bit çözünürlükte 8-kanal kayıt

•  192kHz/24bit çözünürlükte 4-kanal kayıt

•  iXML metadata ile yayın WAV(BWF) desteği

•  Muhtelif güç opsiyonları:

    − AA pil x10

    − NP tip pil

    − AC adaptör (paket içeriğindedir)

    − Harici DC girişi

    − Endura bataryalar için opsiyonel V-mount

         adaptörü

•  5 saniyeye kadar ön-kayıt

•  Kayıt belirleme için dahili mikrofon

•  Her kanal için limitleyici ve alt-frekans kesme özelliği

•  Otomatik veya manuel işaretleme noktaları

•  Kulaklık çıkışına alarm sinyali

• Tekrar-kayıt fonksiyonu

•  Hatalı kullanımın engellenmesi amacıyla ön panel 

    kilitlenebilir

Girişler ve Çıkışlar
•  Her biri için bağımsız 48V fantom güç ile 8 adet 

    yüksek-kalite mikrofon preamplifikatörü ve A/D 

    dönüştürücüler (Standart XLR konnektör)

•  8 AES/EBU giriş ve çıkış (DB25 konektör üzerinde)

•  Her AES/EBU girişinde örnekleme oranı 

    dönüştürücüsü

•  2 dengeli analog çıkış (XLR konektör)

•  Stereo dijital çıkış (BNC konektör)

•  SMPTE Timecode giriş/çıkış

•  Video/Word Clock/Cascade giriş/çıkış

•  Kulaklık çıkışı (6.3mm stereo)

•  Kanal isimlendirme için PS/2 klavye bağlantısı

•  PC bilgisayara yüksek-hız veri transferi için USB 2.0 

    bağlantı

•  G x Y x D: 270 x 100 x 260 mm

•  Ağırlık: 3.65 kg

PROFESYONEL ÇOK KANALLI  KAYITÇI
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•  Tascam HS-P82 için fader ve hareket kontrol 

    kumanda ünitesi

•  Her kanalın miks veya giris seviyesini kontrol eden 

    sekiz 100 mm sürgü (toz korumalı)

•  Her kanalın giris seviyesini, pan veya miks seviyesini 

    kontrol eden sekiz potans

•  Stereo miks için iki potans (master ve solo 

    seviyeler için)

•  Solo ve kayıt Mute fonksiyonları için sekiz buton

•  Kanal kurulum ekranlarını erisim ve kayıda 

    aktif/deaktif hale getirmek için sekiz buton

•  Stereo miks için L/R kurulum ekranına erisim ve 

    kayıda aktif/deaktif hale getirmek için özel buton

•  Mikser kurulum ve Remote kurulum ekranlarına 

    erisim için 4 direkt erisim butonu (kısayol)

•  Play/Stop gibi hareket kontrolleri için özel butonlar

•  Dengeli XLR hat(line) giris konektörler(stereo)

•  Dengeli XLR hat(line) çıkıs konektörler (iki stereo çift)

•  Dahili mikrofon ile kullanıslı talkback fonksiyonu

•  Talkback için dengeli XLR dönüs girisi konektörleri 

    (seviye ayarlama ve solo kontrol içerir)

•  Dönüs sinyali kulaklık üzerinden monitörlenebilir

•  Kulaklık baglantısı seviye kontrolüne sahiptir

•  Kulaklık monitörizasyonu Stereo, Mono, L Mono, 

    R Mono olacak sekilde ayarlanabilir

•  HS-P82 ünitenin üzerine konulabilecek sekilde 

    tasarlanmıstır

•  PS/2 aracılıgıyla HS-P82 üniteye baglanır (aynı kablo 

    ile enerji alır)

•  Harici klavye(PS/2) baglanabilir

•  G x Y x D: 270 x 63 x 260 mm

•  Agırlık: 2.5 kg

HS-P82 İÇİN FADER ÜNİTESİ
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AA pil desteği

•   Dört kanal solid-state kayıtçı

•   Stereo veya 4 kanal kayıt (iki mikrofon/line giriş + iki 

    line giriş)

•  Ön panelde iki XLR/TRS kombo jak mikrofon girişi, 

    anahtarlanabilir 48V fantom güç, +4dB line seviye 

    ile uyumlu

•  3-4 kanallar için arka panelde iki RCA line giriş (-10 

    dBV seviye uyumlu)

•  İki kayıt formatı desteği

    - WAV/BWF : 44.1 – 96 kHz, 16/24 bit

    - MP3 : 32 – 320 Kbit/s

•   Basit kullanıcı arayüzü

•   Üç seviye low-cut filter (40/80/120 Hz)

•   Dosya bölebilme özelliği

•   Dual kayıt fonksiyonu ile distorsiyon korumalı daha 

    düşük seviyede kopya kayıt oluşturabilme

•   Pitch değişikliği olmaksızın farklı hız seçenekleri

•   Otomatik kayıt fonksiyonu ile ses giriş seviyesine 

    bağlı olarak kayıt başlatma

•   RCA stereo line çıkış

•   Standart stereo kulaklık çıkışı

•   Ayak kontrol pedalı için giriş

•   AA yedek pil – Elektrik kesintilerinden sonra bile 

    kayıt devam eder. (pil dahil değildir)

•   SDXC medya slotur ile 128 GB kart desteği

•   19 inç rak monte (1U)

•   Boyutlar : 483 x 45 x 300

•   Ağırlık : 2.7 kg (pil hariç) 

SABİT  KURULUMLAR İÇİN 4-KANL SES KAYITÇISI
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Dante network kartı mevcut

SS250 Control  

Remote control app

SPDIF RS-232CAES/EBU PAR ALLEL LANRCAXLR

NETWORK TEMELLİ  SOLİD-STATE/CD KAYITÇI

Genel Özellikler
• USB flash hafıza kartları(64GB’ye kadar), 
SD/SDHC/SDXC kartları(128GB’ye kadar), 
CD-R/CD-RW’e(sadece SS-CDR250N)  kayıt ve oynatma
• 96 kHz / 24 Bit çözünürlüğüne kadar kayıt ve 
oynatma desteği

Network/Kontrol Özelliği
• FTP client fonkiyonu; kayıt, oynatma, download ve 
diğer fonksiyonlar için etkinlik listesi
• SNTP client üzerinden zaman senkronizasyonu
• Uzak kontrol için iOS/Android kontrol uygulaması 
• Opsyionel Dante arabirim kartı (2 -kanal Giriş/Çıkış)
• Seri ve paralel port
• RC-SS150 flash start kontrol
• Tascam RC-3F ayak  pedalı veya RC-20 uzak kontol 
ünitesi ile bağlantı yapabilme

Kayıt Kapasitesi
• Çift SD hafıza kart slout ile ayna veya  ekstra güvenli 
kayıt yapabilme
• Otomatik işaretleme ( hataları veya aşırı 
yüklenmeleri)
• Ön kayıt, Otomatik kayıt fonksiyonu
• Kompressor ve limiter, Otomatik seviye kontrolü
• Açılışta kayıda başlama özelliği
• Direk kayıt seçeneği ile “kayıt hazır(record ready) 
aşamasına geçmeden hızlıca kayda başlayabilme

• Fantom güç destekli XLR analog giriş
• RCA analog giriş
• Dijital giriş : AES/EBU(XLR), SPDIF(RCA)

Oynatma Fonksiyonu
• Arka plan gürültüsünü azaltma, aranma, devam eden 
oynatma, otomatik cue, “auto-ready”, “pitch” ve “key” 
kontrolü
• “Program”, “Random”, “Single”  oynatma seçenekleri
• Tekrarlı oynatma fonksiyonu (tüm şarkılar, A-B 
seçme)
• Monaural mix oynatma fonksiyonu
• Her noktada işaretleyebilme fonksiyonu
• EOM(end of message) bildirimi

Diğer Özellikler
• Giriş ve çıkışlar için Sampling Rate Converter
• Link oynatma ( iki ünite paralel bağlı)
• Data kaybına karşı otomatik dosya kapatma
• Kullanıcı ön ayarları: Giriş ve çıkışı, örnekleme hızını 
ve diğer işlevleri hızlıca değiştirmek için en fazla üç 
ayar grubu kaydedilebilir
• 19 inç rak monte (1U)

• Boyut : 483 x 44 x 301
• Ağırlık : 2.9kg (SS-R250N), 3.2kg(SS-CDR250N)
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 SOLİD STATE SES KAYIT ÜNİTESİ

SPDIF PS/2RCA

•  Solid state stereo ses kayıt ünitesi

   -  SD, CF ve USB belleği kayıt ortamı olarak kullanır

   -  Yüksek güvenilirlik için hareketli mekanizması yoktur

   -  WAV ve MP3 dosya kaydını destekler

•  Olağanüstü yer tasarrufu sağlayan 1U rak monte

•  44.1/48 kHz’de 16 bit çözünürlük

•  24 bit WAV dosyası kayıttan çalma

•  Mevcut kasetçalar, CD veya MD kayıt cihazlarına 

    muadil olarak kullanmak için idealdir

•  Toplantı tutanakları kaydı için uzun süreli 

    kayıt özelligi

•  Ses kurulumları için uzun süreli kayıttan 

    çalma ve çesitli

•  kayıttan çalma modları (tümü, klasör, 

    oynatma listesi

•  (3’e varan sayıda), tekli, rastgele, tekrarlamalı)

•  Hafıza kartındaki WAV dosyaları için editleme

•  (bölme, birlestirme, silme, tekrar adlandırma)

•  Pitch kontrolü, anahtar kontrolü, arama, otomatik   

   isaretleme,

•  Otomatik hazırlama, artarak çalma, güçle 

    baslayan çalma

•  Senkronize kayıt

•  Manual veya otomatik şarklı geçişleri

•  Hızlı baslatma özelligi

•  RCA dengesiz analog I/O

•  Örnekleme oranı dönüstürücülü koaksiyel

•  SPDIF dijital I/O,

•  Mono miks kayıttan çalma

•  Klasör/dosya adı düzenleme ve uzaktan kontrol için

•  bilgisayar klavyesi (PS/2, USB) girişi

•  Kablolu uzaktan kumanda dahildir (5m)

•  Tasıma ve perde kontrolü için opsiyonel ayaklı

•  kontrolör (RC-3F)

•  Boyutlar (Genislik x Yüksekl ik x Derinlik):

•  483 mm x 44 mm x 301 mm

•  Agırlık: 3.4 kg



54

  K O N T R O L  Ü N İ T E S İ  K O N T R O L  Ü N İ T E S İ

•  3.5 inç net okunur TFT ekran

•  Ekran çevresinde 12 adet flash start butonu

•  96 şarkıya kadar(8x12)  oynatma listesine erişim

•  Anlık durumu ekran üzerinden izleyebilme, oynatma 

    modu, geçen/kalan süre, dosya ismi ve oynatma 

    seviyesi

•  Oynatma alanı ve oynatma modu ayarlarına erişim

•  Tekrarlı oynat, Auto Cue, Auto Ready ve artan 

    oynatma seçeneklerini açma/kapama. (ekran 

    durumunu izleme)

•  Ayarlanabilir ekran parlaklığı

•  Düşük gürültülü, uzun ömürlü butonlar

•  Dahili RS-232C kablo ile birlikte gelir.(5m)

•  Sağlam gövde ile uzun süreli kullanım

•  SS-CDR250N/SS-R250N üzerinden beslenebilme

•  Boyut : 176 x 59 x 215

•  Ağırlık : 1.1kg

•  Tascam kayıtçılar ve CD Player’lar için Universal 

    kontrol ünitesi

•  Aşağıdaki ürünler ile kolay kullanım 

    -  HS-4000, HS-2000, HS-2, HS-20, CD-900/9010CF, 

CD-6010, SS-R200/SS-CDR200, SS-R250N/SS-CDR250N

•  Kolay “cue” için alüminyum döner teker

•  Profesyonel kullanım için stabil anahtar geçişleri

•  LED göstergeli standart transport tuşları

•  Flash start ve/veya cue için 10 tuşlu pad

•  Sıklıkla kullanılan fonkisyonlar için 5 buton 

    (fonksiyonlar sabittir ve kontrol edilen 

    üniteye göre değişir)

•  16-digit LC ekran

•  Tascam RS-232C serial protokol

•  AC adaptör dahildir(PS-P520E)

•  Güç tüketimi : 1W

•  Boyut : 176 x 59 x 215

•  Ağırlık : 1.4kg
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,  U Z A K T A N  K O N T R O L

•  Üç ayak pedalı (Sol, Orta, Sağ)

•  CD-6010, CD-500/CD-500B, SS-R100, SS-R200, 

    SS-CDR200, SS-R250N, SS-CDR250N, SD-20M, DR-40, 

    DR100MKIII, DP-03, DP-24 ve diğer desteklenen 

    Tascam modelleri için.

•  GB-10 ve LR-10 etüd cihazlarının kontrolü için 

    idealdir

•  Fonksiyonlar,   kontrol edilen ünite üzerinden 

    atanabilir.

•  Batarya durumu göstergesi ünitenin alt tarafındadır

•  3.9m kablo ucunda 2.5mm TRS konektör

•  Çıkıs formatı: UART sinyal (9600 bps baud rate, 

    even parity)

•  Güç kaynagı iki AA ebat pil (manganese, alkalin veya 

    NiMH sarj edilebilir piller)

•  Güç tüketimi: 3 mW

 

•  Boyut: 190 x 32 x 122 mm

•  Agırlık: 550 g

•  CD-6010, CD-500/CD-500B, SS-R100, SS-R200, 

SS-CDR200, SS-R250N, SS-CDR250N ve  diger 

desteklenen Tascam aygıtları için dogrudan çalma 

uzaktan kumanda

•  Baglı aygıttaki parçaların, program adımlarının veya 

oynatma listesilerinin  çalmaya baslatılması için 

20 buton

•  Eger bağlı aygıt hızlı yüklemeye izin veren bir çalma 

modundaysa, kayıttan çalımların durudurulması ve 

yeniden hızlı yüklemesi için STOP/LOAD butonu

•  CONNECTED göstergersi  (uyumlu bir aygıta bağlı 

olduğunda ve bu aygıt tarafından güç 

sağlandığında yanar)

•  Düğmelerin üzerinde  şerit etiket için boşluk

•  2.5 -mm TRS fişli 3.9-m bağlantı kablosu

•  Güç tüketimi : 4.1mW

•  Boyutlar : 210 mm x 20 mm x 94 mm

•  Ağırlık 380 g
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 MASTER SAAT ÜRETECİ

•  Güvenilir, dayanıklı, stabil ve yüksek doğrusallığa sahip

    master clock ünitesi

•  Video senkronizasyonuna ihtiyaç duymayan stüdyolar, 

   ses mühendisleri ve profesyonel müzisyenler için 

   CG-1000

•  Küçük veya büyük ölçekli post prodüksiyon stüdyoları 

   için CG-1800

•  Broadcast ve post prodüksiyon stüdyoları için kapsamlı 

   çözüm - CG-2000

CG-1000 Özellikleri  

•  Sıcaklıktan etkilenmeyen yüksek doğrusallığa sahip 

   clock sinyali için yüksek kaliteli OCXO (Oven 

   Controlled Crystal Oscillator) rubidyum osilatörü

•  Frekans doğrusallığı : ±0.01 ppm,Frekans stabilitesi : 

   ±0.05 ppm/day

•  Jitter yönetimi devresi ve hatasız tekrar kilitlenme 

   yönetimi

•  10 MHz'e kadar clock oranı desteğine 

    sahip Clock girişi

•  12 wordclock çıkışı, 2 AES3/AES11 çıkışı, 2 SPDIF çıkışı

•  DAW yazılımları ile kullanım için FS/4, FS/2, 2 FS, 4 

    FS ve 256 FS destekli 2 wordclock çıkışı

•  Özel kalibrasyon fonksiyonu, optimum doğrsusallık için 

    yürütmenin operatör tarafından yapılandırılabilmesine 

    izin verir.

•  Wordclock connektörlerinin çıkış seviyeleri ayarlanabilir

•  Giriş frekansının ölçümü için analiz etme özelliği

•  Sorun giderme için log alma fonksiyonu (ekran üzerinden 

    görüntülenebilir veya USB hafıza kartına aktarılabilir)

•  4 system konfigürasyonuna kadar kayıt alabilme ve 

    kayıtları geri çağırabilme. Kayıt edilmiş ayarları USB kart 

    üzerine aktarabilme

•  Panel kilitleme özelliği olası kazaların önüne geçer

•  Geniş açılı, organic EL ekran

•  USB port üzerinden olası fireware güncellemelerini 

    yükleyebilme

CG-1800 İlave Özellikleri
•  4 Video senkron çıkışı

•  %0.1, %4 aşağı ve yukarı çekebilme desteği

•  Giriş frekansı, giriş seviyesi ve çıkış aygıtının 

    sınırlandırılması ve ölçülmesi için analiz etme özelligi

    CG-2000 İlave Özellikleri

•  Yedekli güç kaynağı, yedekli video senkronizasyonu 

    vewordclock girişi ile en yüksek güvenilirlik

•  Hata durumunun monitörlenmesi için GPO sinyal çıkışı
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 PROFESYONEL CD ÇALAR 

•  Yayın, kurulum veya tur uygulamaları için yüksek 

    güvenilirlige sahip, tepsili CD çalar

•  Ses CD-R/RW, MP3 ve WAV kayıttan yürütme

•  20 parçaya kadar hızlı baslatma yetenegi

•  Parça seçimi ve hızlı baslatma için sayısal tuşlar 

    Hassas arama

•  20’ye varan sayıda isaret noktası hafızası

•  Geriye atlama fonksiyonu

•  Otomatik isaretleme, otomatik hazırlama, artan 

    sekilde çalma, intro kontrol ve devam etme 

    özellikleri

•  Ses CD’leri için indeks araması, MP3 CD’leri için dizin 

    arama özelligi

•  Çalma modları Tekli, Tüm ve Programı (99 parçaya 

    kadar) kapsamaktadır

•  100 CD’ye kadar çalma programı hafızası

•  RTekrarlama modları Tekli, Tüm ve A-B’yi 

    kapsamaktadır

•  Parçalar arasında seçilebilir aralık zamanı

•  ±16% perde kontrolü

•  Anahtar orijinal fonksiyon (sadece hızı degistirme)

•  Fade in/out (10 saniyeye kadar)

•  Zaman göstergesi (geçen parça zamanı / kalan 

    parçamzamanı / toplam kalan)

•  Güç geldiginde baslama (zamanlayıcı islevi)

•  Çoklu birimlerde aktarmalı çalma

•  Fader start / etkinlik baslatma

•  Kazara çalısmayı önlemek için kilit fonksiyonu

•  Anti-sok hafızası

•  XLR dengeli analog çıkıs (çıkıs seviyesi teknik destek 

    tarafından özellestirilebilir)

•  RCA dengesiz analog çıkıs

•  Koaksiyel dijital çıkıs (SPDIF)

•  AES/EBU dijital çıkış (XLR)

•  Mono çıkıs

•  Seri kontrol (RS-232C, D-sub 9-pin)

•  Paralel kontrol portu (D-sub 15-pin)

•  Ses kontrollü kulaklık çıkısı

•  Anahtarlanabilir kontrol hoparlörü

•  Son mod hafızası (Çalma modu / Program / 

    Tekrarlama modu / Zaman göstergesi)

•  Mesaj sonu bildirimi

•  Arkadan aydınlatmalı LC ekran

•  Rafa monte edilebilir gövde (2 U)

•  Kablosuz uzaktan kumanda dahildir

•  Mevcut seçenekler:

    − Çesitli islevler için ayaklı kontrolör (RC-3F)

    − Dogrudan çalma için uzaktan kontrol (RC-20)

    − 20 parça, anons veya efekte anında ulasım için 

hızlı başlatmalı uzaktan kontrol (RC-SS20)
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 / 

•  Ultra kompakt rack montaj CD çalar
•  Yüksek güvenlikli motor
•  Sürgülü CD yükleme mekanizması
•  CD-R/RW ses, MP3 (192KBit/s) ve WAV okuma 20 
    parçaya kadar flaş başlatabilme özelliği
•  Parça seçimi ve flaş başlatma için numerik butonları
•  Film karesi kesinliginde arama
•  Çagırma fonksiyonu (okumanın baslatıldıgı en son 
    noktaya dönüsü)
•  Geri atlama fonksiyonu (okuma sırasında geriye bir 
    iki saniye atlatma)
•  Otomatik isaretleme, otomatik hazır, intro kontrol 
    fonksiyonu
•  Devam fonksiyonu
•  Ses disklerinde indeks arama
•  MP3 disklerinde klasör arama
•  Tekli, tümü ve program okuma modları (99 parçaya 
    kadar)
•  Okuma programları için hafıza (100 diske kadar)
•  Tekli, tümü ve A-B özellikli tekrar
•  Parçalar arası degistirilebilir aralık zamanı
•  USB 2.0 donanım (USB 1.1 desteği vardır) özellikli 
    döner encoder ile %±16 hız kontrol
•  Orijinal ton fonksiyonu (sadece hızı degistirir)
•  Fade in/out (10 saniyeye kadar, 0.5 saniyelik 
    basamaklar)

•  Zaman göstergesi (geçen parça süresi / kalan parça 
    süresi/ toplam kalan süre)
•  Power-on play (zamanlama fonksiyonu)
•  Çoklu ünite kullanımında sıralı okuma
•  Fader start / event start
•  Yanlıs kullanım için kilitleme fonksiyonu
•  Anti-sok hafızası
•  RCA dengesiz analog çıkıs
•  Optik dijital çıkıs (SPDIF)
•  Coaksiyel dijital çıkıs (SPDIF)
•  Mono output
•  Seri kontrol (RS-232C, D-sub 9-pin) 
•  Seviye kontrollü kulaklık çıkısı
•  Üç pedal aracılıgıyla muhtelif fonksiyonların kontrolü 
    (opsiyonel Tascam RC-3F)
•  Son mod hafızası (Okuma modu / Program / Tekrar 
    modu / Zaman göstergesi)
•  Mesaj sonu bilgisi
•  Arkadan aydınlatmalı LCD
•  Kablosuz uzaktan kumanda ile gelir (alıcı istenirse 
    devre dısı bırakılabilir)
•  Çıkarılabilir güç kablosu

CD-500B ek özellikleri
•  XLR dengeli analog çıkıs (çıkıs seviyesi teknik destek 
    aracılıgıyla özellestirilebilir)
•  XLR AES/EBU dijital çıkış
•  D-sub 15-pin paralel kontrol noktası

ULTRA-COMPACT CD OYNATICI
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 DAB RADYO VE  BLUETOOH ALICIL I  MEDYA OYNATICI

Includes DAB+ and FM tuner

IF-E100  Ethernet card 

for ex ternal control 

(optional)

•  DAB+ / FM radyo ve Bluetooth alıcılı ultra-compact, 

    rak monte medya oynatıcı. 

•  Farklı oynatma seçenekleri

    -  Audio CD Oynatma

    -  CD’den MP3 ve WMA dosya oynatma

    -  SD ve USB’den ses dosyası oynatma (MP3, AAC, 

           WAV, WMA)

    -  FM/DAB+ radyo oynatma (ana çıkıştan veya ayrı 

          bir çıkış konnektöründen)

    -  Akıllı telefokn veya bilgisayardan bluetooth 

          bağlantısı ile oynatabilme

    -  AUX IN konnektörü ile oynatabilme

•  Desteklenen CD standartları : CD-DA, CD-ROM, CD-R, 

    CD-RW, (sadece CD-DA formatı) 

•  Fiziksel yüklemeli CD sürücü mekanizması

•  Direk parça seçimi için numerik butonlar

•  Oynatma modları : Continous, single, Random

•  Tekrarlı oynatma (All, Single, A-B)

•  Artımlı Oynatma (PLAY butonuna basarak bir sonraki 

    parçaya atlama; CD, USB ve SD için mevcuttur)

•  Devam etme fonksionu ( Cihazın kapatılmadan 

    önceki son kaldığı yerden devam etme)

•  SD ve USB hafıza kartları içinden Klasör okuyabilme

•  CD veya radyodan SD Veya USB’ye yazabilme

•  Zaman görüntüsü ( geçen süre/kalan süre/toplam 

    geçen süre/toplam kalan süre)

•  Güç geldiğinde oynatma(Zamanlama fonksiyonu)

•  İstenmeyen kazalardan kaçınmak için tuş kilitleme 

    fonksionu

•  Dengeli XLR analog çıkışı (Ana çıkış)

•  RCA dengesiz analog çıkış (Ana çıkış)

•  RCA dengesiz analog çıkış(radyo)

•  RS-232C seri konnektör üzerinden Uzaktan kontrol 

    (D-sub 9-pin)

•  Opsiyonel ethernet arabirim kartı (IF-E100) ile 

    Network üzerinden (Telnet protocol) harici kontrol

•  Volume kontrollü harici kulaklık çıkışı

•  Arka aydınlatmalı LC ekran

•  Uzaktan kumanda dahildir

•  Kutuya dahil aksesuarlar: Çıkarıbilir güç kablosu, 

    RC-CD400 kablosuz kumanda, rak monte vida kiti, 

    FM anteni, Kullanım klavuzu)

•  Boyut : 483 x 45 x 301

•  Ağırlık 3.4kg
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BT SB 

•  Kolay kullanım, uygun maliyetli, Bluetootg alıcısına 

    sahip CD oynatıcı

•  Farklı oynatma seçenekleri

    -  Audio CD Playback

    -  CD'den MP3 ve WAV formatları çalma

    -  Bilgisayar veya akıllı telefonlara bluetooth 

          bağlantısı ile network üzeriden şarklı çalma ve 

          internet radyosu

    -  AUX in konnektör ile başka bir kaynaktan çalma

•  Bluetooth apt-X codec ile yüksek kaliteli, düşük 

    gecikmeli ses aktarımı (AAC ve SBS desteği)

•  8 Bluetooth aygıtına kadar hafızaya alabilme

•  Yüksek kaliteli TEAC audio CD sürücü

•  CD içerisindeki klasörlerden MP3 ve WAV okuyabilme

•  Continuous, Random ve Program modlarında çalma 

    seçenekleri

•  Tekrarlı çalma (tek parça, tümü, klasör)

•  Intro Check özelliği

•  Sanatçı ve parça bilgileri için CD text ve ID3 tag 

    desteği

•  Ekran üzerinde zaman bilgileri (CD-DA: geçen, kalan 

    süre, toplam süre; MP3:geçen süre)

•  ±12.5 % pitch kontrol 

•  Anti-Şok hafıza

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı

•  Analog Çıkış (RCA)

•  SPDIF dijital çıkış (koaksiyel ve optik)

•  Kablosuz uzaktan kumanda dahildir

•  19" rak tipi(2U)

CD-200SB farkları
•  SD/SDHC kartlarından veya USB hafıza kartından 

    WAV, MP3, MP2, WMA, AAC dosya formatlarında 

    oynatma.

•  CD'den Solid-state medyaya akartma 

    (WAV veya MP3 formatlarında)

•  ±14 % pitch kontrol (CD ile)

•  Dengeli analog çıkış (XLR)

•  Bluetooth fonksiyonu yok

•  Boyutlar : 481 mm × 95 mm × 298 mm

•  Ağırlık: 4.5 kg (CD-200BT)

                   4.7 kg (CD-200SB)

BLUETOOTH OYNATICI  CD PLAYER /  SOLİD-STATE/  CD OYNATICI
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 CD PL AY ER

•  Kolay kullanım, uygun maliyetli CD player

•  Yüksek kaliteli TEAC sürücü (CD-R ve CD-RW desteği)

•  Audio CD çalabilme

•  CD'den MP3 ve WAV dosya çalabilme

•  CD içerisindeki klasörden MP3 ve WAV çalabilme

•  Continuous, Random ve Program modlarında 

    çalabilme

•  Tekrarlı çalabilme (Tek parça, tümü, klasör)

•  Intro check özelliği

•  Sanatçı ve şarkı bilgileri için CD text ve ID3 tag 

    desteği

•  Zaman bilgisi (CD-DA: Geçen süre, kalan süre, toplam 

    kalan süre; MP3: Geçen süre)

•  ±12.5 % pitch kontrol

•  Anti-şok hazıfa (10 saniye)

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı

•  Analog çıkış (RCA)

•  SPDIF dijital çıkış (koaksiyel ve optik)

•  Kablosuz uzaktan kumanda dahildir.

•  19-inç rak tipi (2U)

•  Boyutlar : 481 x 95 x 298

•  Ağırlık : 4.2kg
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202 MKVII İK İL İ  “AUTO-REVERSE”  KASET KAYDEDİCİ

CASSETTECASSETTE

•  Bir ünitede iki kaset deck’i

•  Her iki deck üzerine devamlı, çift yönlü kayıt

•  Her iki deck’te paralel kayıt

•  Olağan üstü stabilite ve sağlamlığa sahip tek yönlü IC 

    logic transport kontrol.

•  Normal, Chrome ve Metal kasetleri destekler (Type I, 

    Type II, Type IV)

•  Normal hızlı yazma kapasitesi

•  Gürültü azaltma fonksiyonu (sadece oynatma)

•  Pitch kontrolü(%12+/-, sadece 1. Deck)

•  RTZ fonksiyonu (Retrun to Zero)

•  Tekrarlı oynatma (A-B seçimi, 20 tekrardan 

    sonra durma)

•  Karaoke ve anons içi farklı seviye kontrollü 

    mikrofon girişi

•  Mikrofon ve linse seviye kaynaktan veya kasetten 

    miks kayıt yapabilme

•  Dengesiz RCA analog ses giriş ve çıkışı

•  Bilgisayara yedekleme ve arşivleme için dijital USB 

    çıkışı . (Bilgisayara kayıt için ses kayıt yazılımı 

    gereklidir)

•  Açıldığında oynatma/kayıt etme (Zamanlama 

    fonksionu, harici bir “timer switch” gereklidir)

•  Seviye kontrolü kulaklık çıkışı

•  Uzaktan kontrol kumandası dahildir.

•  19 inc rak monte (3U)

•  Boyutlar 482 x 139 x 286 

•  Ağırlık 5.4 kg
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 CD PLAYER /  KASET DECK /  USB KAYITÇI

CASSETTE

Kaset Deck
•  IC logic transport kontrollü kaset mekanizması

•  CD’ten yazabilme ve %10(+/-) pitch kontrol

•  C-10’dan C-90 kasete kadar oynatabilme

•  Oynatma : Type I(normal), Type II(high position), 

    Type IV(metal)

•  Kayıt : Type I(normal), Type II (high position)

•  Açıldığında oynatma/kayıt etme fonksiyonu. 

    (Harici zamanlayıcı gerekir)

CD Oynatıcı
•  CD-R, CD-RW, CD-DA ve data formatlarını(MP3) 

    oynatabilme

•  Karışık çalma, program çalma

•  Farklı tekrarlı modlar(Singe/all/program)

•  Yazma sırasında oynatma modları : 

    Program/karışık/tekrarlı

•  Anti-shock hafıza (2 saniye)

•  Açıldığında oynatma/kayıt etme fonksiyonu. 

    (Harici zamanlayıcı gerekir)

USB hafıza kayıt/oynatıcı
•  CD’den, kasetten veya line girişten mp3 kayıt 

    edebilme

•  MP3 oynatma(dosya desteği)

•  Karışık çalma, program çalma

• Tekrarlı klasör çalma

•  Tape veya line girişten kayıt alırken manuel dosya 

    bölümleme 

•  CD’ten kayıt alırken otomatik dosya bölümleme

•  Açıldığında oynatma/kayıt etme fonksiyonu. 

    (Harici zamanlayıcı gerekir)

Genel
•  RCA dengesiz analog giriş ve çıkış

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı

•  Ses seviye göstergeli LC ekran

•  Kablosuz kumanda ile birlikte gelir.

•  19-inç rak monte (3U)

•  Boyut: 483 x 139 x 290

•  Ağırlık: 6 kg
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 MKII PROFESYONEL CD KAYITÇI

•  Yüksek kaliteli optik sürücü

•  Pro CD-R ve CD-RW medyalarına kayıt (Ultra-Speed 

    CD-RW medyaları desteklenmez)

•  Düşük kademeli veya zarar görmüş medyaların 

    oynatılabilemesi için seçilebilir okuma hızı

•  24-bit A/D ve D/A konvertör

•  Örnekleme oranı konvertörü (32-48kHz)

•  Bağımsız L/R analog giriş seviye kontrolü

•  Dijital volume

•  Senkronizasyon kayıt fonksiyonu

•  Otomatik veya manual parça numaralandırma

•  1sn'den 30sn'ye kadar dijital fade in/out

•  Boş kayıtlar için kayıt dondurma fonksiyonu

•  CD-Text desteği

•  Bilgisayar klavyesi CD-Text girişi ve uzaktan kontrol 

    için kullanılabilir

•  Zamanlama fonkisyonu

•  Devam eden, rasgele, tek şarklı veya programlı 

    (99 şarkıya kadar) oynatma seçenekleri

•  Tümü, tek veya A-B tekrarlı oynatma

•  Auto Cue fonksiyonu

•  1 dakikalık adımlarla veya parça atlama

•  Otomatik hazır fonksiyonu

•  CD içerisindeki kategorilerden MP3 oynatma

•  MP3 tag okuma

•  Pitch kontrol (±16% in 0.1 - 1.0% adımlarla)

•  Ton kontrol (±6 yarım tonlar)

•  Otomatik veya manual parça numaralandırma

•  Orjinal Ton fonksiyonu (Ton değişmeden tempo 

    değişimi)

•  Koaksiyel ve optik dijital giriş/çıkış

•  RCA unbalance analog giriş/çıkış

•  Kablosuz uzaktan kumanda dahildir

•  Kızıl ötesi uzaktan alıcı deaktif edilebilir

•  2U Rak monte

•  Boyutlar (W × H × D): 483 mm × 94 mm × 309 mm

•  Ağırlık: 4.3 kg
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 MKII PROFESYONEL CD KAYITÇISI

•  Yüksek kaliteli optik sürücü

•  Pro CD-R ve CD-RW medyalarına kayıt (Ultra-Speed 

    CD-RW medyaları desteklenmez)

•  Ayarlanabilir okuma hızı ile eski veya hasarlı 

    medyaları bile oynatabilme

•  24-bit A/D ve D/A konvertör

•  Örnekleme oranı konvertörü (32-48kHz)

•  Bağımsız L/R analog giriş seviye kontrolü

•  Dijital volume

•  Senkronizasyon kayıt fonksiyonu

•  Seviye farkına göre otomatik parça numaralandırma

•  Parça süresi takibi: Her 1-10dk arasına CD ID 

    ekleyebilme

•  İçerik işaretleri ekleyebilme

•  Parça, içerik veya 1 dakikalık adımlar ile atlayabilme

•  1-30 sn arası dijital fade in/out

•  Boşluk kaydı için kayıt dondurma fonksiyonu

•  Devam eden, rasgele, tek şarklı veya programlı 

    (99 şarkıya kadar) oynatma seçenekleri

•  Tümü, tek parça veya A-B tekrarlı çalabilme 

•  “Auto Cue”, “Auto Ready”, “Call” fonksiyonları

•  Artarak çalma fonksiyonları

•  CD içerisinde klasörden MP3 çalabilme

•  MP3 taglerini okuma

•  Pitch kontrol (±16% in 0.1 - 1.0% adımlarla)

•  Ton Kontrol (±6 yarım tonlar)

•  Orjinal ton fonksiyonu (ton değiştirmeden tempo 

    değiştirme)

•  Seçilebilir kopya ID

•  CD-Text desteği

•  CD-Text girişi ve uzaktan kontrol için bilgisayar 

    klavye girşii

•  RS-232C seri kontrol (9-pin D-Sub)

•  Paralel kontrol (15-pin D-sub)

•  Otomatik açılma: Açılırken CD başlatma

•  İki CD-RW901MKII ünitesi ile devam eden kayıt 

    alabilme

•  Kablolu uzaktan kumanda dahildir

•  2U rak tipi

•  Boyutlar (W × H × D): 483 mm × 94 mm × 309 mm

•  Ağırlık: 4.3 kg
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 YENİ!

•  1U boyutunda Blu-Ray, DVD ve CD oynatıcı

•  Ethernet network(telnet) üzerinden, RS-232C veya 

    kablosuz kumanda ile kontrol edilebilme. 

•  Aşağıdaki medyalara ses/görüntü kayıt edebilme ve 

    geri oynatabilme

•  BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE

•  DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW

•  CD,CD-R,CD-RW

•  SD/SDHC kartları (32GB’ye kadar)

•  USB Flash Medya

•  Geniş ölçüde dosya formatı desteği

•  NTSC/PAL dönüşüm

•  BD-Live fonksiyonu

•  HDMI ses/görüntü çıkışı;  HDMI CEC desteği

•  Ayrı 7.1 surround ses çıkışı

•  XLR balanced ve RCA unbalanced stereo çıkışı

•  Analog ve dijital stereo çıkışlar için 40dB’ye kadar 

    zayıflatma

•  Coaxial dijital ses çıkışı (SPDIF, DOLBY, DTS)

•  Güç geldiğinde kaldığı yerden devam etme 

    fonksiyonu

•  Kaldığı yerden devam etme

•  Tekrarlı oynatma (Bölüm, başlıki, A-B)

•  Instant Replay (10 saniye)

•  Kilitleme fonksiyonu (panel, tray ve IR kontrol)

•  Ekrandaki bilgileri anahtarlayabilme

•  Ön panel ekranı “dim” edebilme

•  Disk veya USB hafıza ile güncellenebilme

•  Kutu içerisine IR kumanda dahildir

•  Boyut : 483 x 44 x 281

•  Ağırlık : 3 kg

SABİT  KURULUM VE TUR SİSTEMLERİ  İÇİN BLU-RAY OYNATICI  
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Tascam  

MX Connec t

MX-8A Rear Panel

Donanım Özellikleri
•  Sekiz dengeli mikrofon/line giriş ve sekiz 

    dengeli line çıkış

•  Euroblock konnektörler  -  kalıcı kurulumlar için ideal

•  Farklı şekillerde kontrol edilebilme

    -  Ethernet network (Tascam “MX Connect 

          Computer” uygulaması veya “Tascam Mixer 

          Protocol”

    -  RS-485 ( atanmış uzaktan kontrol kullanara)

    -  RS-232C

•  USB ses arabilirimi modu ile ses kaydı veya arkaplan 

    müziği çalabilme. (Bilgisayar üzerinden)

•  Ön panelde durum göstergesi

•  Bilgisayara, tablete veya akıllı telefonlara kolay 

    bağlantı için ön panelde USB konnektör (Ayrıca 

    güncelleme için kullanılır)

•  Yüksek kaliteli dahili güç kaynağı (AC adaptör yoktur)

•  19 inç rakmonte (1U)

Yazılım Özellikleri 
•  Beş farklı seviye referansı mevcut

•  Güçlü DSP Mixer

    -  Giriş özellikleri : Fantom güç on/off,  faz, hassasiyet, 

            trim, otomatik seviye kontrol, 4 band equalizer, 

            mute, fader

    -  Mikser özellikleri : Matriks mikser, ducking, 

          ambians gürültü düşürücü (ANC), routing

    -  Çıkış özellikleri: 10-band equlizer, limiter, delay, 

          mute, fader, phase

     -  50 preset kayıt edebilme

•  Ücretsiz kontrol yazılımları (Windows, Mac, iOS, 

    Android için)

    -  Tascam MX Connect; Sistem entegrasyonu için

    -  Tascam EZ Connect; son kullanıcılar için

USB Audio Arabirim Özellikleri
•  İki ses giriş/çıkışı

•  Windows Media Player, iTunes veya DAW yazılımları 

    üzerinden ses kayıt etme ve geri oynatma.  

•  Boyutlar : 483 x 45 x 304

•  Ağırlık 3kg

DSP İŞLEMCİLİ  SEKİZ  KANAL MATRİKS MİKSER 
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•  MX-8A ve diğer uyumlu Tascam ürünleri için duvar 

    monte programlanabilir kontrol ünitesi

•  Ses seviye ayarlama, mute etme, ses kaynağanı 

    seçme için basmaya duyarlı encoder ve 4 anahtar

•  Fonksiyonlar Tascam MX Connect üzerinden 

    atanabilir ve değiştirilebilir

•  Son kullanıcıları olası hatalardan korumak için sadece 

    gerekli fonksiyonlar atama

•  İki kaynak anahtarlama modu mevcuttur

    -  1: Kaynaklar direk olarak anahtarlara basarak 

          seçilir (4 kaynağa kadar atayabilme)

    -  2: Kaynaklar ekrandan ilerleyerek seçilir. 

         (8 kaynağa atayabilme)

•  Kolay okunabilir ekran

    -  Seçili kaynağın ismi ve anlık ses seviyesi kontrol 

          edilebilir

    -  Arka ışık otomatik olarak kapanır

•  Cat5e ve daha üst kablolar ile sekiz üniteye seri 

    olarak(Daisy chaining) bağlayabilme.  (maksimum 

    200 metre)

•  Kurulum ve enerji maliyetlerini düşürmek için RS-485 

    konnektör ile mikxer üzerinden beslenme

•  Konnektörler : İki RJ-45 (RS-485) konnektör

•  Güç tüketimi : 0.24W

•  Boyutlar : 87 x 87 x 54

•  Ağırlık : 140 g

•  Çalışma sıcaklığı : 0 – 40 C 

DUVAR MONTE PROGRAMLANABİLİR KONTOL ÜNİTESİ  
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 RAK MONTE MİKSER

•  7 giriş kanallı ve iki çift ana çıkışı olan 

    rakmonte mikser 

•   Kazanç kontrollü altı mikrofon/line giriş kanalı, LED 

    seviye göstergerleri, üç-band equalizer ve faderlar

•  Her kanalda iki RCA dengesiz konnektör veya 

    dengeli XLR giriş

•  XLR girişler mikrofon ve line seviye olarak 

    anahtarlanabilir

•  Kayıtçılar için üç kanal phono olarak anahtarlanabilir 

•  Bağımsız ön panelde seviye kontrolü ve iki band 

    equalizer’a sahip mikrofon girişi 

•  “Talkover” fonksiyonu ile anons sırasında mikrofon 

    seviyesine göre otomatik olarak arkaplan müzik 

     sesini azaltma

•  Seviye kontrollü iki ana çıkış ve stereo LED seviye 

    göstergesi 

•  Seviye kontrollü sub çıkış ve mono/stereo seçimi

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı ile seçili giriş 

    kanallarını ve ana çıkışı pre-fader monitörleyebilme

•  19-inch rackmonte (3U)

•  Boyut : 483 x 132 x 93

•  Ağırlık 3.2 kg
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3 independent output zones

•  Giriş kanalını, istenildiği kadar çoklu çıkışlara 

    yönlendirebilen rakmonte mikser

•  Line seviye sinyaller (iki anahtarlanabilir phono) için 

    kazanç kontrollü, peak LED’li ve fader’lı beş stereo 

    giriş kanalı

•  Seviye kontrollü, LED seviye göstergeli ve 3 band 

    EQ’lu iki ilave mikrofon kanalı

•  Mikrofon ve line girişler çıkış için mikslenebilir

•  Talkover” fonksiyonu ile anons sırasında mikrofon 

    seviyesine göre otomatik olarak arkaplan müzik 

    sesini azaltma

•  Seviye kontrollü, Üç zone ana çıkış

•  Seviye kontrollü iki ana çıkış ve stereo LED seviye 

    göstergesi 

•  Seviye kontrollü sub çıkış ve mono/stereo seçimi

•  Seviye kontrollü kulaklık çıkışı ile seçili giriş 

    kanallarını ve ana çıkışı pre-fader monitörleyebilme

•  19-inch rackmonte (3U)

•  Boyut : 483 x 88 x 93

•  Ağırlık : 2.5kg

3 ZONE RAKMONTE MİKSER
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•  Esnek şekilde arkapalan müziğini ve mikrofon 

    anonslarını üç farklı çıkışa yönlendirebilen slim 

    rakmonte mikser 

•  Akıllı telefon veya tabletlerden kablosuz ses 

    oynatmak için dahili bluetooth alıcı

•  Bluetooth anteni ön panelde sabittir. Bu şekilde 

    belirli alanda kesintisiz ve stabil bağlantıyı 

    garanti eder

•  Üç stereo line giriş

    -  Arka panelde iki RCA dengesiz line giriş

    -  Ön panelde Bluetooth/Aux girişi

    -  Arka panelde kazanç kontrolü

•  Anons ve duyuru için iki mikrofon girişi

    -  Arka panleden Euroblock konnektör ile bağlantı

    -  1. Mikrofon aynı zamanda ön panelden XLR/TRS 

kombo konnektör ile bağlanabilir (giriş seviyesi 

HIGH/LOW olarak anahtarlanabilir)

-  Talkover” fonksiyonu ile anons sırasında mikrofon seviyesine 

      göre otomatik olarak arkaplan müzik sesini azaltma

-  PAD, high-pass filtresi ve her mikrofonda 48-volt 

     phantom güç (arka panelden on/off olarak 

     anahtarlanabilir)

•  Her mikrofon ve stereo line girişinde bölge seçimi ve 

    seviye kontrolü

•  Sher mikrofon ve stereo line girişinde sinyal ve peak 

    göstergesi

•  Seviye kontrollü üç bölge çıkışı, sinyal ve peak 

    göstergesi ve monitör seçim butonu

•  Bölge çıkışlarını monitörlemek için seviye kontrollü 

    kulaklık çıkışı

•  1U boyutunda rak monte

•  Boyut : 483 x 47 x 275

•  Ağırlık 3.0 kg 

KOMPAKT BLUETOOTH’LU SES MİKSERİ
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 MKIII 

 MKII  MKII 

•  Unbalanced RCA girişli ve Balanced XLR çıkışlı 4 kanal

•  Balanced XLR girişli ve Unbalanced RCA çıkışlı

•  XLR nominal seviye +4 dBu ve -20 dBu seçilebilir

•  Ön kanaldaki her kanal için Tri pot (+/-12dB)

•  Her kanal için LED sinyal

•  Her kanal ve master switch için Ground/Lift anahtarı

•  LA-80: Unbalanced RCA girişli ve balanced 

    XLR çıkışlı 8 kanal

•  LA-81: Dengeli XLR girişli ve dengesiz RCA 

    çıkışlı 8 kanal

•  XLR nominal seviye +4 dBu ve -20 dBu seçilebilir

•  Ön kanaldaki her kanal için Tri pot (+/-12dB)

•  Dağıtım amfisi fonksiyonellği : Bir giriş sinyalini 

    4 çıkış kanalına route edebilme veya bir stereo giriş 

    sinyalini iki kanala dağıtabilme (RCA’dan XLR ve 

    XLR’den RCA)

•  Dahili güç kaynağı, AC adaptör gerekmez

•  Rak monte boyut : 1U

•  Ağırlık 3 kg

•  Her kanal için LED sinyal

•  Her kanal ve master switch için Ground/Lift anahtarı

•  Her iki ünite de dağıtım amfisi olarak kullanılabilme 

    fonksiyonelliği

•  Rak monte boyut : 1U

•  Ağırlık 3 kg

LİNE KONVERTÖR (BALANCED/UNBALANCED,  Bİ-DİRECTİONAL)

LİNE KONVERTÖR (BALANCED/UNBALANCED)
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 RAK TİPİ  MİKSER

 

•  Esnek sinyal yönlendirmesine sahip line mikser

•  Konferans odaları, sağlık/spor salonları ve restoranlar 

   gibi yerlerin sistem kurulumlarında ideal çözümdür

•  Line seviyesindeki kaynaklar için 8 stereo giriş kanalı 

   (Dengeli TRS)

•  Arka panelde  birinci kanal için ilave mikrofon/line 

    giriş (Dengeli XLR)

•  2 stereo çıkış (dengeli/dengesiz)

•  Her stereo giriş kanalı, her stereo çıkış kanalına 

    bağımsız olarak miks edilebilir:

    -  ST1: Giriş sinyali ST1 çıkışına gönderilir

    -  ST2: Sinyal ST1 seviye kontrolünden önce 

        (pre-fader) ST2/AUX çıkışına gönderilir

-  AUX: Sinyal ST1 seviyesi kontrolünden sonra 

    (/post-fader) ST2/AUX çıkışına gönderilir

•  Giriş seviyesi arka panel üzerinden +4Bu ve -10dBV 

    arası seçilebilir

•  Her kanal üzerinde sinyal ve aşırı yüklenme LED 

    göstergeri

•  Her çıkış için dört kademe LED stereo ses seviye 

    göstergesi

•  Her stereo çıkış monoya anahtarlanabilir

•  Kaynak seçimli (ST1, ST2/AUX) ve seviye kontrollü  

    güçlü kulaklık çıkışı

•  Dengeli “Master bus” çıkış ve girişleri ile birden fazla 

    üniteyi  “cascade” bağlanabilme (Girişler ST1, 

    ST2/Aux ve Mix olarak seçilebilir)

•  Ground/Lift anahtarı 

•  Ağırlık: 3.8 kg

SEKİZ  ÇIKIŞLI  KULAKLIK AMFİSİ

•  Esnek sinyal yönlendirmesine sahip yüksek-güç 

    kulaklık amplifikatörü

•  8 kanalın her birini iki çift stereo kulaklık bağlanabilir

•  Her kanala 2 stereo giriş atanabilir

•  Her stereo girişte seviye kontrolü LED gösterge

•  Ek olarak her kulaklık kanalında anahtarlanabilen 

    direkt stereo giriş

•  Yüksek çıkış gücü (250mW + 250mW)

•  Seviye kontrolü, sinyal ve aşırı yüklenme LED 

    işaretçileri her kulaklık kanalında mevcuttur

•  Her kanal monoya dönüştürülebilir

•  Foldback çıkışları stereo 1 ve stereo 2 giriş 

    sinyallerinin başka ünitelere gönderilmesine izin verir

•  Ground/Lift anahtarı 

•  19 inç rak monte

•  1U rack monte kasa, Ağırlık: 3,8 kg
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 STUDYO REFERANS HOPARLÖRÜ

•  Kompakt güçlü 2 yollu referans hoparlörü

•  Bilgisyarınızdan çok kanallı kayıtları monitörlemek 

    için idealdir. 

•  Güçlü bi-amp tasarım (HF : 30W, LF: 40W)

•  5,25 inç woofer

•  Zengin bas frekans tepkisi için gelişmiş bas refleks 

    port tasarımı

•  1 inç dome tweeter

•  Yakın CRT bilgisayar monitörü olarak kullanım için 

    manyetik koruma

•  Aşırı yüklenme ve sıcaklığa karşı koruma

•  Freakans cevabı 60Hz – 22kHz

•  Crossover frekansı: 3.2 kHz

•  XLR/TRS kombo giriş (dengeli/dengesiz)

•  Giriş seviye kontrolü

•  Güçlü LED 

•  Çıkarılabilir güç kablosu

•  Harici ana sigorta

•  Boyut : 176 x 255 x 200

•  Ağırlık : 5.4 kg 
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 S T E R E O  K U L A K L I K  BASS XL MONİTÖRLEME KULAKLIĞI

YENİ!

•  Kolay taşıma için katlanabilir tasarım

•  Komforlu kullanım için saran/esneyen kulakık padleri 

    ve kafa bandı

•  Temiz ses sunan kapali tip dinamik tasarım, zengin 

    bas tepkisi ve açık tiz frekansları

•  3.5-mm’den 6.3mm’ye adaptör ile birlikte gelir

•  Sürücü çapı : 50mm

•  Empedans : 32 Ohm

•  Hassasiyet : 98 db  +/- 3 dB

•  Frekans cevabı : 18 Hz - 22 kHz

•  Maksimum giriş gücü : 600mW

•  Kablo uzunluğu: 3m (tamamen uzatıldığında)

•  Genişletişmiş Bass XL cevaplı ultra-geniş 

    dinamik aralık 

•  DJ, prodüktör, aranjör ve geniş bas duymak isteyen 

    herkes için yumuşak doğal bass tepkisi

•  45-mm NdFeB neodymium magnet sürücü

•  Dayanıklılık, esneklik ve maksimum konfors sunan 

    özel hafif manganez kafa bandı.

•  Kulakları rahatsız etmeyen uzun ömürlü deri kulaklık

    pad’leri

•  Dinamik transducer

•  Frekans cevabı: 10Hz – 26 kHz

•  Maksimum giriş gücü : 1850mW

•  Devamlı güç : 320 mW

•  Empedans : 45 ohm

•  Hassasiyet 94dB +/- 3 dB

•  3.5mm’den 6.33’ye vida adaptör

•  Kablo uzunluğu : 3m (tamamen uzatıldığında)
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 KAPASİTİF MİKROFON KAPASİTİF MİKROFON

•  Vokal veya akustik gitar, üflemeli enstrumanlar için 

    küçük diyaframlı kapasitif mikrofon

•  Yönlü (cardioid) kutupsal yapı

•  Sadece batarya ile çalışır

•  On/off anahtarı

•  Frekans tepkisi : 50 Hz – 18 kHz

•  Çıkış empedansı : 200 ohm

•  Yükleme empedansı : <1k ohm

•  Hassasiyet : -45dB, +/-3dB

•  Maksimum ses çıkış seviyesi : 126 dB

•  Sinyal/Gürültü oranı : 70dB

•  Konnektör : 3-pin XLR, erkek

•  Fantom güç: DC 1.5V (1 x AA )

•  Boyut : 28 x 190

•  Ağırlık 225g(Bataryasız)

•  Rüzgar koruma, masaüstü standı, mikrofon klipsi, 

    5/8 inç’ten 3/8’içe vida adaptör, XLR kablo, Soft 

    taşıma çantası

•  Ev tipi kayıtlar için kapasitif mikrofon tasarımı

•  18-mm, saf alüminyum diyafram

•  Kardioid kutupsal yapı

•  Frekans tepkisi : 20 Hz – 20 kHz

•  Hassasiyet -38 dB +/-2dB

•  Fantom güç kaynağı gerekli : DC 9 - 48V

•  Çıkış empedansı : 200 ohm %30(+/-)  (1khz’de) 

•  Yükleme empedansı >1 k ohm

•  Maksimum SPL : 136dB ( 1 kHz %1 THD)

•  Sinyal/Gürültü oranı : 77 dB

•  Gövde : Die-cast

•  Boyut : 48 x 165

•  Ağırlık 300g (mikrofo gövdesi)

•  Dahil : Elastik shockmount, mini masa stand kablosu 

    (1.8m XLRM – XLRF)
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•  Evinde yüksek tanımlı ses isteyenler, stüdyolar ve 

    yüksek kaliteli kayıtlari için kapasitif mikrofon

•  Geniş altın kaplama 34-mm diyafram

•  Yüksek SPL kapasitesi ve yumuşak ses eğrisi ise Lead 

    vokaller ve saksafon, trompet gibi öne çıkan 

    enstrumanlar için idealdir.  

•  Yönlü(cardioid) kutupsal yapı ile tekli ses kaynakları 

    için idealdir.

•  Anahtarlanabilir low-cut filtre

•  Anahtarlanabilir seviye azaltımı(-10dB)

•  Frekans cevabı 20Hz – 20 kHz

•  Çıkış empedansı : 200 ohm

•  Yükleme empedansı : <1k ohm

•  Hassasiyet : -35 dB, +/- 2 dB

•  Maksimum ses basınç seviyesi : 130dB

•  Sinyal/Gürültü oranı : 79dB

•  Konnektör: 3-pin XLR, erkek

•  Fantom güç gerekli : DC 48V

•  Boyut : 50 x 190

•  Ağırlık : 420g ( Sadece mikrofon gövdesi)

•  Dahil : Suspansiyonlu shockmount, soft case, sert 

    taşıma çantası, 5/8 inc’ten 3/8 inçe vidalı adaptör 

•  Evinde yüksek tanımlı ses isteyenler, stüdyolar ve 

    yüksek kaliteli kayıtlari için kapasitif mikrofon

•  Geniş altın kaplama 34-mm diyafram

•  Düşük gürültü seviyesi ile Tascam HDDA preamfiler 

    ile birlikte kullanım için ideal

•  Çok yüksek SPL kapasitesi ve yumuşak ses eğrisi

•  Eksen dışı(off axis) sesleri almayan yönlü(cardioid) yapı

•  Anahtarlanabilir low-cut filtresi ve seviye azaltımı

•  Üst seviye Tascam kayıtçılar veya phantom güç 

    sağlayan ses kartları ile kullanım için idealdir.

•  Frekans tepkisi : 20 Hz – 20 kHz

•  Çıkış empedansı : 50 ohm, %30(+/-)

•  Yük empedansı : <1kOhm

•  Hassaiyet: -36 dB, +/-2dB

•  Maksimum ses basınç seviyesi : 135dB

•  Sinyal/Gürültü oranı : 80dB

•  Fantom güç kaynağı : DC 48 V

•  Boyut : 51 x 188

•  Ağırlık : 417 g (mikrofon gövdesi)

•  Dahil : : Suspansiyonlu shockmount, soft case, sert 

    taşıma çantası, 5/8 inc’ten 3/8 inçe vidalı adaptör

GENİŞ DİYAGRAMLI KAPASİTİF MİKROFON GENİŞ DİYAGRAMLI KAPASİTİF MİKROFON



78

 GOOSENECK MİKROFON D A V U L  M İ K R O F O N  S E T İ

•  Kolayca iyi davul sesi alabilmek için tasarlanmış dört 

    kardioid yapıda mikrofon seti

•  Bas davul için bir dinamik mikrofon (TM-50DB)

    -  Frekans Tepkisi : 50 Hz – 15kHz

    -  Hassasiyet: -55dB, +/-3dB

    -  Boyut : 118 x 59 x 115

    -  Ağırlık : 460g (mikrofon gövdesi)

•  Trampet için bir dinamik mikrofon (TM-50DS) 

    -  Frekans Tepkisi : 50 Hz – 14kHz

    -  Hassasiyet: -56dB, +/-3dB

    -  Boyut : 105 x 43 x 98

    -  Ağırlık : 330g (mikrofon gövdesi)

•  Tomlar, overhead ve/veya ziller için iki kapasitif 

    mikrofon (TM-50C)

    -  Frekans Tepkisi : 30 Hz – 18kHz

    -  Hassasiyet: -38dB, +/-3dB

    -  Boyut : 21 x 117

    -  Ağırlık : 8g (mikrofon gövdesi)

•  Dahil : TM-50C için iki mikrofon tutucu ve iki sünger, 

    dört 5/8 inç’den 3/8 inç’e vida adaptör

•  Yayın programları ve konuşmalar için ideal

•  Yönlü polar yapı

•  Esnek gooseneck

•  On/off butonu entegre edimiş tabla dahildir

•  Fantom güç gerektirir (DC 48V)

•  Pop gürültüsünü baskılamak için sünger ile birlikte gelir

•  Element: Back-electret kapasitif

•  Frekans tepksisi : 50 Hz – 16 kHz

•  Hassasiyet : -39dB, +/-3 dB

•  Çıkış empedansı : 250ohm %30(+/-)

•  Çıkış konnektörü : 3-pin XLR, erkek. (mevcut kablosu ile)

•  Boyut : 133 x 458 x 140

•  Ağırlık : 970g

•  Dahildir: masa için tabla, mikrofon süngeri, XLR 

kablo(2.4)
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 B O U N D R Y  M İ K R O F O N  

•  İki veya daha fazla kişilik kayıtlar veya bireysel 

    yayınlar için  için idealdir

•  Yarım super-cardioid polar pattern

•  Sade tasarım; sadece 24mm uzunluğunda, video 

    podcast için idealdir

•  Konuşma için optimize edilmiş frekans tepkisi

•  Yüksek ses basınç direnci

•  Üst tarafta anahtarlanabilir bas frekans 

    filtresi(CUT/FLAT/BOOST)

•  Fantom güç ile beslenir (DC 9-52V)

•  Özle bağlantı kablosu ve sert taşıma çantası dahildir

•  Element: Back-electret kapasitif

•  Polar yapı : Yarı-supercardioid

•  Frekans Cevabı : 50Hz- 18 kHz

•  Hassasiyet : -35 dB, +/- 3dB

•  Çıkış empedansı : 150 ohm

•  Çıkış konnektörü : 3-pin XLR, erkek( mevcut kablo ile)

•  Sinyal/Gürültü oranı : 68dB

•  Maksimum SPL : 140 dB

•  Boyut : 170 x 24 x 82

•  Ağırlık : 260g

•  Kablosuz vericiler veya mini kayıtçılar için yaka 

    mikrofonu

•  Tiyatro, televizyon, ders, kamuya açık konuşmalar ve 

    diğer uygulamalarda temiz ses almak için idealdir

•  Yaka, kravat ve elbise bölümlerine bağlamak için 

    idealdir

•  Vida kilitli 3.5m mini jak ile güvenli bağlantı. (Kilitsiz 

    olarak ta kullanılabilmektedir)

•  Küçük ve sade yapı

•  115dB SPL’e kadar dayanıklılık

•  Element : Back-electret kapasitif

•  Polar Pattern : Omnidirectional

•  Güç kaynağı : plug-in power (1.5 – 10V)

•  Frekans tepkisi : 50Hz- 18kHz

•  Hassasiyet : -42dB (0 dB = 1 V/PA  1kHz’de)

•  Kablo uzunluğu : 160 cm

•  Boyut: 6.5 x 22

•  Ağırlık : 24g

•  Mikrofon süngeri ve soft taşıma çantası dahildir

•  Test edilmiş tascam aygıtları : DR-10L, DR-10CS, 

DR-05, DR-07MKII, DR-100MKIII, DR-60D, DR-70D, 

DR-701D, DR-05X, DR-07X

K İ L İ T L İ  Y A K A  T İ P İ  M İ K R O F O N
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 POP FİLTRE AKUSTİK FİLTRE

•  Kayıt esnasında duru ses almak için akustik 

    kontrol filtresi

•  Ses emen yapısı ile akustik yansımaları ve 

    saçılımları engeller

•  Katlanabilir yapısı ile yerden kazandırır ve birlikte 

    kullanıldığı ekipmana göre ayarlanabilir

•  Bir mikrofon ayağına iki açıdan entegre olabilir

•  Farklı uzunluklarda iki destek barı

•  Ayarlanabilir mikrofon pozisyonu

•  5/8 inç monte vidası

•  5/8 inç’ten 3/8 inç’e vida adaptörü dahildir. 

•  Boyut : 400 x 320 x 260

•  Ağırlık : 3 kg 

•  Kayıt esnasında yalın ses almak için akustik 

    kontrol filtresi

•  Ses emen yapısı ile akustik yansımaları ve 

    saçılımları engeller

•  Katlanabilir yapısı ile yerden kazandırır ve birlikte 

    kullanıldığı ekipmana göre ayarlanabilir

•  Bir mikrofon ayağına iki açıdan entegre olabilir

•  Farklı uzunluklarda iki destek barı

•  Ayarlanabilir mikrofon pozisyonu

•  5/8 inç monte vidası

•  5/8 inç’ten 3/8 inç’e vida adaptörü dahildir. 

•  Boyut : 152 x 514 x 177

•  Ağırlık : 270 g 
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MİKROFON AYAĞI

•  Hafif yapıda boom mikrofon standı

•  Daha ağır mikrofonlar ile kullanmak için dengeyici 

    ağırlıklı tasarım

•  Geniş ayarlama aralığı için telescopic boom. Küçük 

    odalar ve vocal booth’lar için ideal

•  3/8” – 5/8” adaptör vida dahildir

•  Katlanabilir tasarım

•  Uzunluk (Boom’suz) : 900 – 1420 mm

•  Toplam boom uzunluğu : 580 – 900mm

•  Ağırlık : 3.6 kg

•  Akrobat mikrofon kolu/tutucusu

•  Kişisel yayınları veya karaoke uygulamlarında masa 

    üstü kullanımlar için ideal

•  1.4 kg ağırlındaki mikrofonlara kadar taşıyabilme

•  Geniş açılımlı masa monte klipsi (55mm’ye kadar)

•  3/8” – 5/8” adaptör vida dahildir

•  Katlanabilir tasarım 

•  Boom uzunluğu 520mm (x2)

•  Ağırlık 1.1 kg  

 MİKROFON KOLU
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NOTLAR



NOTLAR



Find your local Tascam distributor at www.tascam-europe.com

 

TEAC CORPORATION 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan
https://tascam.jp/jp Tel: +81-42-356-9143

TEAC AMERICA, INC. 10410 Pioneer Blvd., Unit #1, Santa Fe Springs, CA 90670, USA
https://tascam.com Tel: +1-323-726-0303

TEAC UK LIMITED Meridien House, 69–71 Clarendon Road, Watford, Herts, WD17 1DS, UK
 https://tascam.eu Tel: +44-1923-797205

TEAC EUROPE GmbH Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden, Deutschland
https://tascam.de Tel: +49 611 71580

TEAC SALES & TRADING Room 817, Block A, Hailrun Complex,
(ShenZen) CO., LTD. 6021 Shennan Blvd., Futian District, ShenZen, China
https://tascam.cn Tel: +86-755-8831-1561

CEP KATALOĞU
Tüm Ürünler 2020


