
Özellikler
• Pro Tools | HD veya Pro Tools LE’de kayıt, 
   düzenleme, yönlendirme ve karıştırma işlevlerine 
   doğrudan aktif erişim

• Her biri dokunmaya duyarlı, motorlu kısıcı ve 
   atanmış Sessiz, Solo, Seçim, Giriş, Kayıt, EQ, 
   Dinamik, Yerleştirme, Gönderme ve Otomasyon 
   düğmelerine sahip 24 güvenilir kanal şeridi.

• Okuması kolay, 6 karakterli, çift sıralı LED scribble 
   şerit ekran; kanal isimleri, plug-in parametreleri, 
   gönderimler, gezdirme ve diğer düzenleme 
   işlevleri için anlık görsel geribildirim sunar.

• LED halkalı 24 döner kodlayıcı

• Yüksek geçişli "ltreler ve değişken girişli 
   kazanıma sahip 16 yüksek kaliteli mikrofon/hat/DI 
   ön am"si Digidesign ses arabiriminden kayıt için 
   doğrudan mikrofon, enstrüman ve hat seviyesinde 
   bağlantılara imkan tanır (DB25 üzerinden).

• Doğrudan monitör kısmını yönlendirilebilen 8x2 
    stereo hat seviye alt mikseri

• Kırpılabilir giriş ve çıkışlarla profesyonel, entegre 
    5.1 surround analog monitör sistemi,

• Uzaktan cevap verme ve dinleme için yerleşik 
    cevap verme mikrofon ve girişleri

• Harici güç kaynağı daha elverişli konsol 
    tasarımına imkan tanır

• Göze çarpan gra"klere sahip zeki anahtar düzeni, 
    hatırlama ve navigasyonu kolaylaştırır

• Şık, düşük pro"lli endüstriyel tasarım ve tarz 
    sahibi koyu gra"t renk düzeni

Şık ve tarz sahibi olan  orta büyüklüklü 24-kanallı Avid C|24® kontrol 
yüzeyi, Pro Tools® karıştırma, kayıt ve düzenleme işlevlerinde güçlü 
aktif kontrol imkanı, yüksek kaliteli analog girişler ve ön am'ler ve 
Pro Tools I/O’nuz ile kullanmak için bir 5.1 analog monitör bölümü 
sunmaktadır. Kendi sınıfında en iyi satan konsollardan birisi olan 
sele' Control|24™’ün doğal evrimsel yeniliği olarak C|24, Pro 
Tools|HD® kullanıcıları için rekabetçi şekilde 'yatlandırılmış ve 
kullanılması kolay, son derece güçlü ve zengin özellikli kontrol yüzeyi 
seçeneği sağlayan pek çok yeni özellikler ve iyileştirmelere sahiptir.

Pro Tools sistemleri için şık ve tarz sahibi kontrol yüzeyi

Tam Aktif Kontrol
C/24, Pro Tools yazılımındaki kayıt, düzenleme, 

yönlendirme ve karıştırma işlevleri için güçlü ve 

aktif erişim sağlamaktadır. Kontrol yüzeyi her biri 

dokunmaya duyarlı, motorlu kısıcıya, yüksek 

kaliteli döner kodlayıcı ve LED halkasına; atanmış 

Sessiz, Solo, ve kanal seçimi için ışıklı düğmelere 

ve atanmış Giriş, Kayıt, EQ, Dinamik, Yerleştirme, 

Gönderme ve Otomasyon düğmelerine sahip 24 

güvenilir kanal şeridine sahiptir. Ayrıca 

Control/24’e kıyasla daha pek çok düzenleme 

komutu, pencere yönetim kontrolü, atanmış 

düğmelere ve Pro Tools’daki en son gelişmiş 

otomasyon özelliklerini destekleyen bir yumuşak 

tuşlar bölümüne sahiptir.

Üstün Mikrofon Pre-amplileri ve Alt Mikser
C/24 sadece parçaları kontrol etmekle ilgilenmez; 

mikrofonları, enstrümanları, hat seviyesi aygıtları 

doğrudan kontrol yüzeyinin ses girişlerine (DB25 

bağlantıları üzerinden) bağlayabilirsiniz. C/24, 16 

yüksek kaliteli, düşük gürültülü transistör-hibrit 

ön amfiye sahiptir; her biri kazanım, frekans 

tepkisi ve sinyal gürültü oranı açısından 

Control/24’ten daha güçlü olan yüksek geçişli 

filtreye ve değişken giriş kazanımına sahiptir. 

Ayrıca 8 kanallı bir stereo hat alt karıştırıcısı 

bulunmaktadır ve doğrudan entegre monitör 

kısmına bağlanma imkanıyla çevre enstrümanları 

ve aletlerinden gelen sinyalleri karıştırmayı 

kolaylaştırmaktadır.

Profesyonel 5.1 Analog Monitör Bölümü
C/24’teki monitör kısmı tamamen baştan 

tasarlanmış ve iyileştirilmiş olup Avid’in hayranlık 

uyandıran ICON entegre konsol sistemlerindeki 

pek çok özelliği sunmaktadır. Pro Tools ile kolay 

entegrasyon amacıyla profesyonel, entegre 5.1 

surround analog monitör kısmı; 5.1, LCRS, ve 

stereo ön ayarlarına; stereo ve surround-ses 

operasyonu için çıktı ölçümüne; kırpılabilir girdi 

ve çıktılara; cevap verme mandalına ve otomatik 

cevap verme modlarına ve daha pek çoğuna 

sahiptir. Yerleşik cevap verme mikrofonu ve 

uzaktan cevap verme ile dinleme girişleri, kayıt 

oturumlarınız için çift yönlü iletişimde kolay 

kurulum sunmaktadır.

Verimli Konsol Ergonomiği ve Entegrasyonu
C/24 size yüksek iş akışı verimliliği sunmak için 

tasarlanmış olup daha fazla atanmış kontroller ve 

özellikler sunmaktadır.
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Şık Görünüme Sahip Güçlü Kontrol
C/24, Pro’daki çoklu miksaj, düzenleme ve kayıt işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.
C/24’te neyin nerede olduğuna ve neler olduğuna biraz yakından bakalım:

Mikrofon 

Pre-Ampli�katörleri

Kanal çubuğu

Sürgüler

Sürgüler (Faders)

• 24 x 100 mm dokunmaya duyarlı, motorize 

   sürgüler

Hat Seviye Mikseri

• 8 kanallı stereo alt mikseri (Ana çıkışa 

    yönlendirilebilir)

Mikrofon Pre-Ampli!katörleri

• 16 yüksek kaliteli, düşük gürültülü, değişken 

    kazanımlı, transistör hibrit pre-ampli, dördü 

    DI girişlidir (phantom güç sekizli kümelerde 

    anahtarlanmıştır)

• Her bir girdi için aşırı yüklenim (clip) 

    göstergeleri ve yüksek-geçirgen #ltre 

    düğmeleri

Kanal Çubuğu 

• Çift sıra, her bir kanal için 6 karakterli ekran 

   (kanal adları gösterilmektedir)

• Kanal çubuğunda yerleştirmeler, atamalar, pan, 

    yönlendirmeler, yumuşak anahtarlar ve kanal 

    çubuğu kaydırma özellikleri bulunmaktadır.

• Yumuşak tuşlar gelişmiş otomasyon modlarına 

    ve eylemlere geçiş yapma imkanı tanır.
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Monitör Kontrolleri

• Stereo, LCRS, veya 5.1 monitörleme geçişi için 
    mod düğmesi

• Kontrol Odası, Kulaklıklar, Stüdyo LS, İşaret-
    leme, harici dinleme mikrofonu ve yerleşik, 
    cevap verme mikrofonu

• Sessiz, Solo, Kısma, Mono ve kaynak seçimi

Düzenleme Kontrolleri

• Araçlar ve düzenleme işlev düğmeleri sık 
   kullanılan çeşitli işlevleri yüzeye getirerek ciddi 
   iş akışı hızlandırmaları sağlamaktadır.

• Düzenleme Modları, Görüntüleme, Kopyalama 
    ve Yapıştırma düğmeleri

Taşıma ve Jog / Mekik Kontrolleri

• Taşıma kontrolleri

• Mandallı ve oto-cevap verme modlu cevap 
   verme düğmesi, 

• İşaretleme / Ayırma ve Ön/Son kayıtlı taşıma 
   modları

• Zoom ve navigasyon düğmeleri

• Dosya, yardımcı yazılım, master ve #ip 
    düğmeleri

• Atanmış kırpma düğmeli Jog/Mekik kontrolü

• Kanal Kümesi ve Sürükleme düğmeleri (tam 
    gereken yerlere kanalları yerleştirmek için 
    Jog/Mekik kontrolüyle kombine halde 
    kullanınız)

Kanal Özellikleri
A. 14 segmentli stereo kanal seviyeleme
B. Her bir kanal için otomasyon durum LED’leri 
     ve mod düğmeleri, 
C. Her bir kanal için atanmış EQ, Dinamik, 
      Yerleştirme ve Gönderme düğmeleri
D. İşlev düğmeleri (Seçme/otomatik, Ön/Son 
      kısıcılar, Gönderme/Sessiz) kanallar boyunca 
      işlev düğmesi atamalarını belirler.
E. Parametre ve gönderim ayarlamaları için 11 
     segmentli LED halkaları ile 24 atanmış döner 
     kodlayıcı
F. Her bir kanal için atanmış giriş ve kayıt 
     düğmeleri
G. Her bir kanal için atanmış Sessiz, Solo ve 
      Seçme düğmeleri

Genel Özellikler
1. Ses, Pan, Sessiz, Plug-in, Gönderim Seviyesi ve 
     Sessiz Gönderim dahil otomasyon 
     etkinleştirme düğmeleri,
2. Otomasyon “Yazma” düğmeleri
3. Genel Otomasyon Etkinleştirme/Durum 
     düğmeleri
4. Değiştirici anahtar düğmeleri
5. Ana tezgah
6. 5.1 monitörlemeye kadar ana çıktı ölçerler
7. Tezgah düğmesi SMPTE, Feet/Çerçeveler, 
     Çubuklar/Beat’ler dahil gösterim modlarında 
     geçiş yapar
8. Pencere yönetim düğmeleri
9. Genel Kontroller Hepsine Uygula, Solo Temizle,
     Plug-in Emniyeti ve Master Kayıt düğmelerini 
     kapsamaktadır
10. Grup oluşturmak, etkinleştirmek, 
       değiştirmek, silmek ve askıya almak için grup 
       düğmeleri

Hat Seviye Alt Mikser

Monitör Kontrolleri

Düzenleme Kontrolleri

 Taşıma ve Jog / 

Karıştırma, Oynatma
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Flip modu kodlayıcı işlevlerini kısıcılara 

anahtarlamayı kolay hale getirirken atanmış 

Küme Seçimi ve Sürükleme düğmeleri Pro Tools 

karıştırıcı navigasyonunu daha kolay hale 

getirmektedir. C/24 ayrıca makine kontrol 

entegrasyonu için güncellenmiş bir taşıma 

bölümü; bu ayarları oluşturmak, düzenlemek ve 

geri getirmek için Windows Yapılandırma ve 

Hafıza Konum modları; tam zamanı gösteren 

LED zaman kodu ekranı, SMPTE, Feet/Çerçeve, 

Çubuklar/Beat’ler; iptal etme, düzenleme, küme 

sürükleme ve navigasyon için jog / mekik 

kontrolü sunmaktadır.

Güzel ve Şık Tasarım

Zarif, endüstriyel tasarımlı, tarz sahibi koyu 

grafit renk düzeniyle C/24 geleneksel ve modern 

müzik ile post-prodüksiyon stüdyoları için 

uygundur. Kontrol yüzeyi az yer kaplar ve 

konforlu ön destek ile ergonomik tasarım sağlar 

ve düşük profilli meterbridge ile bilgisayar 

monitörünüz ve hoparlörlerinizi daha iyi şekilde 

yerleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Kontrol 

yüzeyi ayrıca düzeni hatırlamayı ve navigasyonu 

kolaylaştıracak şekilde çarpıcı grafiklere sahip 

akıllı anahtar tasarımına sahiptir. Açık, okunması 

kolay 55 x 2 LED scribble şeritler; kanal adlarının, 

plug-in parametrelerinin, gönderimlerin, pan ve 

diğer düzenleme işlevlerinin anlık doğrulanması 

amacıyla kanal başına  6 karakterli, çift sıralı 

ekran sunarlar.

C/24 Hakkında daha fazla bilgi için 

www.digidesign.com’u ziyaret ediniz.

Arka Panel

A. Hat Alt mikseri Çıkışı
B. Hat Alt mikseriı Girişleri (DB25)
     1-4 (stereo)
     5-8 (stereo)
C. Mikrofon / Hat 9-16 Giriş ve Çıkış (DB25)
D. Mikrofon / Hat 1-8 Giriş ve Çıkış (DB25)
E. Harici Cevap Verme ve Dinleme Mikrofon 
     Girişleri (XLR)
F. Ana Monitör 5.1 Girişleri (DB25)
     Stereo İşaret Girişi
G. Alt Surround Girişi (DB25)

H. Stereo 1 ve 2 Girişleri (DB25)
I. İşaretleme, Stüdyo Hoparlörleri, ve Slate 
    Çıktıları (DB25)
J. Ana Kontrol Odası Çıktısı (DB25)
K. Alt Monitör Çıktıları
L. Ayak Pedalı Girişleri (bağımsız şekilde 
     atanabilir)
M. Ethernet Portu (Ana bilgisayara bağlantı için)
N. Harici Güç Kaynağı Konektörü
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yazılımın kullanılması ilgili lisans anlaşmasına tabidir. Avid, Digidesign, C|24, 
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