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Yüksek Kaliteli, Özelleştirilebilir 
Pro Tools HD Serisi Ses Arabirimi

Duymadıklarınızı Duyun

Ses arabirimi seleflerinden ses konusunda daha iyi hale getirilmiş olan HD I/O yüksek 

kaliteli A/D ve D/A dönüştürme sunmakta olup, daha yüksek ses doğruluğu, kapsamlı 

dinamik aralık, süper-düşük sapma ve oturumlarınız için mümkün olan mutlak en düşük 

gecikmeyi sağlamaktadır. Belirli konfigürasyonlarla endişesiz bir performans için yerleşik 

örnek oranı dönüştürme ve yumuşak kırpma özellikleri elde edebilirsiniz. En hızlı geçişleri 

dahi yakalayabilen yeni yerleşik yumuşak kompresyon sınırlayıcısı Curv ile sıcak sinyalleri 

takip edebilir ve geliş kaynaklarındaki tutarsız seviyeleri düzeltebilirsiniz.

Şimdi veya İlerde İhtiyaç Duyulan Bağlantılar

HD I/O, bağlantı ihtiyaçlarınıza en iyi uyan arabirimi seçebilmeniz için üç konfigüras-

yonla gelmektedir. Ayrıca analog veya dijital I/O’nuzu herhangi bir zamanda sadece 

bir HD I/O opsiyon kartını herhangi bir boş yuvaya kolayca takarak genişletebilirsiniz 

(HD I/O 16x16 Analog genişletilemez zira dört yuva da kullanılmaktadır).

Özellikler

HD I/O 8x8x8
I/O’nuzu genişletme seçeneğiyle müzik veya post 
prodüksiyon projeleriniz için analog ve dijital I/O 
dengesine ihtiyaç duyduğunuzda mükemmel tercihtir.

HD I/O 16x16 Analog HD I/O 16x16 Dijital

• Son teknoloji A/D ve D/A dönüştürme ile 
   bozulmamış ses berraklığı ve ultra düşük 
   gecikme, yüksek kaliteli analog devre, özenle 
   hazırlanmış tasarım

• Arabirimi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın - üç 
   yapılandırma seçebilirsiniz:

     - HD I/O 8x8x8 ile analog ve dijital I/O  
       arasında denge sağlayın  
     - HD I/O 16x16 Analog ile analog I/O’nuzu 
       maksimuma çıkarın

     - HD I/O 16x16 dijital ile tamamen dijitali seçin

• Tüm arabirimlerde çok yönlü dijital I/O, yerleşik 
   örnek oranı dönüştürme

• Analog veya dijital seçenekli kartlarla genişletin 
   veya kişiselleştirin

• Tam giriş, çıkış ve yönlendirme kontrolü için 
   Pro Tools|HD ile tam entegrasyon

• Yeni yerleşik yumuşak kompresyon sınırlayıcı 
   Curv ile sıcak sinyalleri takip edin ve sesleri 
   düzgünleştirin

• Atanmış word clock ve loop sync I/O ile 
   senkronizasyon sağlayın

• 32 4-segmentli ölçme LED’iyle bir gözünüzle 
  kolayca seviyeleri takip edin

• Dayanıklı 2U raf monteli gövde

• DigiLinkTM Mini bağlantısı ile Pro Tools|HD 
  bağlantısı (kablo ve adaptör dahildir)

Avid   Pro TOols|HD sistemleriyle tamamen entegre olacak şekilde tasarlanan bir 

yüksek performanslı Pro Tools   HD Serisi ses arabirimi olan HD I/O ile en yüksek 

mutlak ses kalitesini ve  eşsiz I/O esnekliğini elde edin. Şık görünüşü önceki 

nesillerin arabirimini andırırken aslında HD I/O’nun içi yüksek kaliteli elektronik-

lerle baştan aşağı tekrar tasarlanmış olup size A/D ve D/A dönüştürme, düşük 

gecikme ve çeşitli analog ve dijital aygıtlarla entegrasyonda azami esneklik 

imkanları sunmaktadır.

® 

®  

• Yüksek kaliteli analo g I/O:
   -8 analog giriş (DB25)
   -8 analog giriş (DB25)

• Çok yönlü dijital I/O:
   -8 AES/EBU I/O kanalı (192 kHz tek telli ve çift telli 
    destekli)
   -8 kanal TDIF I/O
   -8 kanal ADAT I/O (S/MUX II ve IV destekli)

• Ek dijital I/O:
   -2 AES/EBU I/O kanalı (192 kHz tek telli desteği)
   -2 S/PDIF I/O kanalı
   -8 ADAT I/O kanalı (S7MUX II ve IV destekli)

• I/O genişletme için bir boş yuva

I/O genişletme seçeneği istiyorsanız, dijital karıştırıcılı, dubber 
veya diğer dijital altyapılı bir arabirime ihtiyacınız varsa idealdir 
ve post prodüksiyon stüdyoları için nihai seçimdir.

• Çok yönlü dijital I/O:
   -16 AES/EBU I/O kanalı (192 kHz tekli tel ve çift tel 
     destekli)
   -16 TDIF I/O kanalı
   -16 ADAT I/O kanalı (S/MUX II VE IV destekli)

• Ek dijital I/O:
   -2 AES/EBU I/O kanalı (192 khz tekli tel destekli)
   -2 S/PDIF I/O kanalı
   -8 ADAT I/O kanalı (S/MUX II ve IV destekli)

• I/O genişletme için iki boş yuva

Müzik prodüksiyonları için ideal seçim- analog giriş ve 
çıkışlarda maksimum bütünleme özelliği (kart 
değiştirilerek özelleştirilebilir ancak genişletilemez).

• Yüksek kaliteli analog I/O:
   -16 analog giriş (DB25)
   -16 analog çıkış (DB25)

• Ek dijital I/O:
   -2 AES/EBU I/O kanalı (192 khz tekli tel desteği)
   -2 S/PDIF I/O kanal desteği
   -8 ADAT I/O kanalı (S/MUX II ve IV destekli)
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Arabirim Esnekliğinde Son Nokta

İhtiyaçlarınız arttıkça veya değiştikçe bir opsiyon kartı kurarak gayet kolay şekilde daha çok analog giriş, analog çıkış veya dijital 
I/O ekleyebilirsiniz.

Pro Tools ve Diğerleri ile Çalışın

HD I/O ve tüm diğer Pro Tools HD Serisi arabirimleri Pro Tools|HD ile tam entegrasyona sahiptir ve Pro Tools yazılım arabiriminizden 
yönlendirme, giriş ve çıkış kontrolü imkanı ile maksimum performansı, güvenilirliği elde etmenizi sağlar. Ayrıca önceki Pro Tools 
arabirimlerine göre daha yüksek üretim kalitesi ve daha iyi iş akışı esnekliği elde edeceksiniz. Eğer arabiriminizi ve Pro Tools|HD 
donanımınızı diğer bir DAW yazılımıyla kullanmak isterseniz bu da mümkündür çünkü tüm Pro Tools / HD sistemleri Core Audio ve 
ASIO sürücülerini desteklemektedir.

HD I/O Şartnameleri

HD I/O 
16x16 Analog

HD I/O 
8x8x8

HD I/O 
16x16 Dijital

Analog Girişler 16 0

Analog Çıkışlar 16 0

AES/EBU I/O 2

AES Tekli Tel (192 kHz)

S/PDIF I/O

ADAT I/O

S/MUX

SRC

Word Clock I/O

Loop Sync I/O

Dijital Arabirim

Dinamik Aralık* ADC

Dinamik Aralık* DAC

THD+N ADC

THD+N DAC

Frekans Tepkisi ADC

Frekans Tepkisi DAC

Genişletme

 Curv

Soft Clip

Cal Trims

Ölçme

Dahili Fan

Gövde
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HD I/O AD Opsiyonu: 8 yüksek doğruluğa sahip analog giriş ekler (DB25)
HD I/O DA Opsiyonu: 8 yüksek doğruluğa sahip analog çıkış ekler (DB25)
HD I/O Dijital Opsiyon: Her birine 8 kanal ekler; AES/EBU (192 kHz tek telli ve çift telli destekli), TDIF, ADAT 
(S/MUX II ve IV destekli) I/O 

1 giriş + 1 çıkış (koaksiyel veya optik)

Evet Evet Evet

1 giriş + 1 çıkış (koaksiyel veya optik) 1 giriş + 1 çıkış (koaksiyel veya optik)

S/MUX II ve IV S/MUX II ve IV S/MUX II ve IV

8 kanal (dijital kart) 16 kanal (dijital kart)

1 giriş + 1 çıkış 1 giriş + 1 çıkış 1 giriş + 1 çıkış 

1 giriş + 1 çıkış 1 giriş + 1 çıkış 1 giriş + 1 çıkış 

Yok (kart değişmektedir) 1 boş yuva 2 boş yuva

Evet Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet Evet Evet

2U raf monteli 2U raf monteli 2U raf monteli
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