
  

HD MADI
Çok Yönlü Pro Tools HD Serisi MADI I/O Arabirimi

İş Akışınızı Hızlandırın

MADI açık bir protokoldür ve dijital miksaj konsolları, mobil kayıt kurulumları ve yön-
lendiriciler dahil endüstride pek çok MADI-uyumlu aygıt bulunmaktadır. HD MADI 
arabirimiyle kolayca MADI aygıtlarını doğrudan kayıt kurulumunuza ekleyebilir, 
Pro Tools|HD’yi yayın ve canlı ses ortamlarına entegre edebilirsiniz. Ayrıca bu ara-
birim hem optik hem koaksiyel bağlantıları hem de 56- ve 64- kanal modlarını 
desteklediği için, ek format dönüştürücüler olmaksızın sayısız üreticiden çok çeşitli 
sayıda MADI aygıtı bağlayabilirsiniz.

Endişesiz Çalışma

Örnekleme oranlarının veya master clock uyumunu sağlama zorunluluğunu unutun. 
HD MADI tüm giriş ve çıkışlarda dahili örnekleme oranı dönüştürücüsü (SRC) sunmaktadır 
ve bu sayede kolayca bağlantı yaparak işinize devam edebilirsiniz - harici MADI aygıt-
larında örnekleme veya dönüştürme oturumuna gerek kalmamaktadır. Ayrıca ses kanal-
larınız hem koaksiyel hem de optik çıkışlarda eş zamanlı olarak mevcut bulunduğundan 
bir ayırıcıya gerek olmaksızın kolayca sesleri farklı sistemlere gönderebilirsiniz.

 

 

 

Pro Tools ile Sıkı Entegrasyon

HD MADI ve tüm diğer Pro Tools HD Serisi arabirimleri Pro Tools|HD ile tam entegrasyon 
sahibidir. Bu da Pro Tools yazılımın arabiriminizden gelen sinyal akışında maksimum 
performans, güvenilirlik ve tam kontrol elde etmenize yardımcı olur.

 

 

Özellikler

Tamamen dijital HD MADI arabirimi ile Avid  Pro Tools|HD  iş akışınızı MADI arabirimli aygıtlarla - yönlendiriciler 
ve dijital miksaj konsolları dahil- entegre etmek için genişletin. Pro Tools|HD’yi post prodüksiyon ve yayın ortamla-
rına entegre etmenin mükemmel çözümü olarak HD MADI size harika bağlantı esnekliği, dahili örnekleme oranı 
dönüşümü ile endişesiz kullanım ve Pro Tools  kurulumunuz ile MADI aygıtları arasında 2 km (1.24 mil) mesafeye 
varan şekilde 64 ses kanalına kadar alış ve gönderi özelliğini sunmaktadır - tüm bunlar tek raf-birimlik bir arabirim 
sayesinde sunulmaktadır.

 

 

 

HD MADI arka paneli

® ®

®

• Pro Tools|HD ve diğer MADI aygıtları arasında 64 
   ses kanalına* kadar alım ve gönderi

• 24 bit’e kadar 192 kHz örnek oranı desteği ile 
   maksimum ses doğruluğunu sürdürme

• Optik ve koaksiyel bağlantılar üzerinden 
   bağlantı ve yönlendirme esnekliği elde etme:
   - 2 MADI girişi (optik ve koaksiyel)
   - 2 MADI çıkışı (eş zamanlı optik ve koaksiyel)

• Tüm I/O kanallarındaki yerleşik SRC sayesinde 
   örnekleme oranlarını eşleştirme zorunluluğunu 
   unutun

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

• SRC kullanılırken atanmış BNC Word Clock ve 
   XLR AES/EBU bağlantıları üzerinden harici bir 
   saat ile senkronizasyon imkanı

• Dahili, Loop Sync, Word Clock, AES/EBU ve MADI 
   dahil çok yönlü saat desteğiyle her şeyi 
   senkronize halde tutun

• 64 kanal (çok hızlı olmayan) ve 56 kanal (çok 
   hızlı) desteği (48 kHz’de) ile daha iyi aygıt 
   uyumluluğu elde edin

• Kayıt ve sanal ses kontrolü için Pro Tools|HD ile 
   MADI donatılı VENUE canlı ses sistemlerini 
   entegre edin

• Küresel I/O sinyal LED’leri ve durum göstergeleri 
   üzerinden sinyalleri onaylama ve sorun giderme

• Kompakt 1U raf monteli tasarım, alan kısıtlılığına 
   karşı kolaylık sağlar

• İki DigiLinkTM Mini bağlantı üzerinden 
   Pro Tools| HD’ye bağlantı (her birinde 32 ses 
   kanalı; kablo ve adaptörler dahil)

*Tam parça sayımı için Pro Tools|HD 2 Accel veya daha geniş sistem gerekmektedir.
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