
  

Pro Tools |HDX 
Dünyadaki en hızlı, en iyi sese sahip, en güçlü DAW

Daha büyük, daha iyi projelerde miksler hazırlayın

Pro Tools|HDX sayesinde Pro Tools|HD Accel’e göre kart başına 5x’e kadar daha 

fazla güç elde edebilir, böylece bilgisayarınıza değil yaptığınız mikslere odaklanabilirsiniz. 

4x daha fazla parça ile (üç kart ile 768 sese kadar) daha büyük, daha kompleks 

miksler hazırlayabilirsiniz. Kart başına 64 I/O kanalına (toplamda 256’ya kadar) kadar 

giriş/çıkış ve bağlantı ekipmanlarınızı iki katına çıkarın. Ayrıca 4x daha fazla Otomatik 

Gecikme Dengeleme (Automatic Delay Compensation) Dengeleme sayesinde fazla 

plug-in ağırlıklı miksleri kolayca yönetebilirsiniz.

Daha fazla "head-room", daha az baş ağrısı

Pro Tools|HDX, plug-in işleme ve karıştırma için "floating-point" algoritma kullanır ve 

en az eforla mümkün olan en iyi ses kalitesini elde etmenizi sağlar. Daha yüksek çözü-

nürlüklerde -192 kHz, 32 bit’e kadar- ve ciddi oranda daha yüksek dinamik aralıkta 

kayıt ve miksler yapın. Ve traşlayarak obsesif kazanım seviyelendirmeyi ortadan kaldırarak 

mikslerinizin artan "head-room" ile nefes almasını sağlayın.

İş akışınızı en hızlı seviyeye getirin

Üretim aşamasından tamamlama aşamasına kendi yaratıcılık hızınızda ulaşın. Müzik ve 

post prodüksiyonu uygun hale getiren gelişmiş ses, video ve otomasyon araçlarıyla 

çalışın. Tüm oturumunuzu RAM’e yükleyen kapsamlı disk ön belleğiyle yüksek 

hassasiyetli kayıt ve çalma performansı elde edin. OMF  /AAF/MXF dosya değiştirme 

sayesinde diğer ses ve video yazılımlarıyla kolay şekilde işbirliği yapın.

Ses her şeydir

Artan sayıda profesyonelin diğer herhangi bir DAW yerine Pro Tools®’un sesine güven-

melerinin bir sebebi var. Pro Tools HD yazılımını ve seçtiğiniz Pro Tools HD Serisi ara-

birimini dahil eden Pro Tools / HDX ile daha yüksek ses doğruluğu, daha yüksek dina-

mik aralık ve bozulmamış ses berraklığı elde edin. Ayrıca 75’i aşkın yüksek kaliteli sanal 

enstrümanla ve dahil edilen ses işleme plug’inleriyle harika sesli müzikleri kolayca oluş-

turup miksleyebilirsiniz.

 

Öne Çıkan Özellikler

Kendini işine vermiş bir profesyonel olarak en zorlu prodüksiyonları kaydetmenin, düzenlemenin ve mikslemenin daha 
hızlı, daha yüksek kaliteli, daha kolay bir yolunu arıyorsunuz. Pro Tools|HD’nin daha güçlü yeni nesliyle, Pro Tools|HDX 
ile tanışın. Garantili performanstan kaynaklanan güvenle en büyük müzik ve post-prodüksiyon projeleriyle dahi başa 
çıkabilecek şekilde daha çok parça, daha çok "head-room" ve 5x’e kadar atanmış DSP gücü elde edin.

 

• Pro Tools / HD Accel’e göre kart başına 5x 

   daha fazla güçle yaratıcılığınızı serbest 

   bırakın

• 256 kanal (768’e kadar) ile daha hızlı 

   şekilde daha büyük, daha iyi miksler 

   hazırlayın ve kart başına I/O’yu iki katına 

   çıkarın, artı 4x daha fazla ADC

• "Floating Point" mimarisiyle daha yüksek 

   çözünürlüklü ses ve daha çok "head-room" 

   elde edin

• Ödüllü Pro Tools HD yazılım araç takımıyla 

   yaratın, kaydedin, sıralayın, düzenleyin 

   ve miksleyin

• Pro Tools HD Serisi arabirimini kullanarak 

   bozulmamış berraklığa sahip ses kaydetme 

   ve reprodüksiyon imkanı

• RAM-ön bellekli kayıt/çalma ve gerçek 

   zamanlı kısılma ile en kompleks 

   projelerinizde bile son derece uyumlu 

   yönetim hissi verir

• Clip Gain, gelişmiş ses düzenleme ve 

   otomasyonu, video düzenleme, surround 

   ses ve daha fazlası dahil profesyonel 

   seviyede araçlarla daha hızlı çalışın

• "Channel-Strip" plug-in’iyle System 5 

    konsol EQ ve dinamiklerinin tanınmış ses 

    kalitesini elde edin.

• Sadece ek kartlar ekleyerek kanal sayısını 

   ve gücünüzü kolayca arttırın

• Yerel sistemlerde ses eşliği ve daha iyi iş 

   akışı için AAX plug-in formatını 

   desteklemektedir
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Pro Tools|HDX-Dünyadaki en güçlü DAW

NELER DAHİL:

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Şartnameler

Desteklenen kanallar/parçalar (belirtilen yerler dışında kart başına)

Maksimum Ses Kanalı @ 48/96/192 kHz Tek kart: 256/128/64
Üç kart: 768/384/192 (azami)

Maksimum Stereo Ses Kanalı @ 48/96/192 kHz Tek kart: 128/64/32
Üç kart: 384/192/96 (azami)

Simültane kayıt kanalı 256

Toplam enstrüman kanalı 128

Toplam MIDI kanalı 512

Toplam yardımcı kanallar 512

Veri yolları 256

Maksimum I/O kanalı 64 (toplamda 256’ya kadar)

Genel

Host kart 1 (PCIe)

DSP gücü 18 x 350 MHz işlemci (T1)

Karıştırıcı çözünürlüğü 64 bit "floating point"

İşlem çözünürlüğü 32 bit "floating point"

ASIO/Core Audio akışı 64

Otomatik Gecikme Dengeleme (ADC) 16k @ 48 kHz

Desteklenen plug-in formatları AAX DSP, AAX Native, RTAS®, AudioSuite

Surround desteği 7.1’e kadar

Desteklenen Arabirimler

Avid

HD I/O 
HD OMNI
HD MADI
MIDI I/O™

PRE™
SYNC HD™

96 I/O™
96I I/O™
192 I/O™

192 Digital I/O™

Diğer Üreticiler ASIO-veya Core Audio - uyumlu arabirimler

Desteklenen konsollar ve kontrol yüzeyleri

Avid

Artist Control
Artist Mix

Artist Transport
C|24™

Command|8®

ICON D-Command® ES
ICON D-Control™ ES

MC Pro
S5 Fusion
System 5

System 5-MC

Diğer Üreticiler
HUI protokolünü destekleyen herhangi bir 
analog veya dijital konsol veya kontrol yüzeyi

 

Kapsamlı Avid iş akışları

Video ve medya entegrasyon

Interplay® (Windows only)

ISIS® (Windows only)
Video Satellite

Video Satellite LE

Uzaktan kontrol
MachineControl™

Satellite Link

• Pro Tools / HDX PCle kartı

• Seçtiğiniz Pro Tools HD Serisi arabirimi

• Pro Tools HD etkinleştirme kartı - aşağıdakiler dahil tüm 
   yazılımların indirilmesi gereklidir:

   • Pro Tools HD yazılım

   • Sanal enstrümanlar, ses işleme ve yardımcı plug-in’ler
      paketi, 

   • Big Fish Audio ses örnekleri kitaplığı (8 GB)

• Kullanıcı Kılavuzları

• iLok USB Akıllı Anahtar (yazılım kullanımı için ön onaylı)

• Kayıt kartı

• 12-foot DigiLinkTM Mini Kablo, Pro Tools HD Serisi 
   arabirim bağlantısı için

• Avid uyumlu PCle donanımlı Mac

• Mac OS X Lion (32 - veya 64 bit)

• 4 GB RAM (8 GB veya daha fazlası tavsiye edilmektedir)

• Pro Tools kurulumu için minimum 15 GB boş sabit disk alanı

• iLok için USB portu (artı, yazılımı indirmek için internet 
   bağlantısı)
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