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Gelişmiş Müzik ve Post Prodüksiyon Çekirdek Sistemi

Tam Sistem Sayesinde En Yüksek Ses Kalitesi ve 
Performansı Elde Edin

Pro Tools|HD Native sisteminizi tamamlamak için PCle kartınızı ve yazılımı destek-

lenen bir Mac veya PC ile ve bir ya da daha fazla Pro Tools HD Serisi arabirimle eş-

leştirerek sıra dışı güç ve berraklığın tadını çıkarabilirsiniz. En şeffaf sesler için yüksek 

kaliteli ses dönüştürme, hepsi bir arada işlevselliği, yüksek kaliteli mikrofon ön amfileri, 

tam izleme yeteneği ve MADI bağlanabilirliği özellikli arabirimleriyle şimdiki ve gelecek-

teki ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha iyi esneklik elde edeceksiniz.

 

 

Profesyonel Müzik ve Ses Prodüksiyonu için İhtiyacınız Olan Her şey

Pro Tools|HD Native ile 192 kHz çözünürlüğe kadar stüdyo kalitesinde sesleri oluştu-

rabilir, kaydedebilir, düzenleyebilir, sıralayabilir ve miksleyebilirsiniz. Entegre Score Edi-

tor ve MIDI prodüksiyon araçlarıyla kompleks düzenlemeler oluşturabilir, oturumları son 

derece düşük gecikmeyle takip edebilir, dahil edilmiş 70’i aşkın efekt ve sanal enstrü-

mandan profesyonel ışıltı ve ilham alabilirsiniz.

 

Yaratıcı Paletinizi Genişletin

Pro Tools Hd yazılımıyla elde ettiğiniz 70’i aşkın plug’in ve sanal enstrümanın ve 8 

GB’lık ses döngülerinin yanı sıra ayrıca, daha iyi sese sahip miksleri takip etmek ve 

elde etmek için güçlü bir ses işleme koleksiyonu ve yardımcı uygulama plug-in’leri 

elde edeceksiniz. Dahası, ses paletinizi geniş yelpazeli RTAS®/AudioSuite* plug-

in’leriyle, Avid ve diğer üçüncü şahıs ses tasarımcılarının sunduğu yazılım seçenek-

leriyle genişletebilirsiniz.

İş Akışınızı Hızlandırın 

Dahil edilmiş Pro Tools HD yazılımıyla üretkenliğinizi, verimliliğinizi ve yaratıcı potan-

siyelinizi en üste çıkartacak, Avid ses ve video arabirimleri, konsolları, kontrol yüzey-

leri ve canlı ses sistemlerinde eşsiz performans ve kontrol sahibi olacaksınız. Ayrıca 

Pro Tools|HD Native donanımınızı daha çok yaratıcı alan sağlayacak şekilde 64 I/O 

kanalı desteğiyle diğer Core Auido - ve ASIO - uyumlu DAW yazılımlarıyla kullana-

bilirsiniz (örneğin Logic, Nuendo, Live, Cubase, Reason, Fruity Loops).

*Lütfen TDM plug-in’lerinin Pro Tools HD Native sistemleriyle uyumlu olmadığına dikkat ediniz.

Özellikleri

Düşük maliyetli çözümlerle Avid   Pro Tools   HD yazılımının yeteneklerinden yararlanarak kompleks, yüksek kaliteli ses prodüksiyonları 
oluşturabilirsiniz. Ana sistemde kesinlikle mümkün olan en iyi performansı isteyen müzik ve post prodüksiyon profesyonelleri için 
PCle-tabanlı Pro Tools çekirdek sisteminin yeni nesli olan Pro Tools|HD Native, herhangi bir yerel sistemde en düşük gecikme ve en 
yüksek stabiliteyi sunacak şekilde bilgisayarınızın gücünü kullanmayı bilir. Son derece hızlı ve güvenilir çalışma için kolay şekilde müzik 
veya sesleri oluşturun, kaydedin, düzenleyin ve miksleyin. Garantisi sağlanmış yüksek kanal sayıları ve çığır açan düşük gecikme sayesinde 
bir yerel çalışma istasyonu ile daha önce olduğundan çok daha güvenli şekilde daha büyük prodüksiyonların üstesinden gelebilirsiniz.

® ®

• Tek bir PCle kartı kullanarak 64 I/O kanalına
   ve 192 ses parçasına kadar daha büyük 
   oturumlar oluşturun.

• Endüstrinin en güvenilir araç takımı olan 
   Pro Tools HD yazılımını kolayca kullanarak 
   kaydedin, düzenleyin ve karıştırın.

• Herhangi bir yerel dijital ses çalışma 
   istasyonunda en yüksek performansı ve en 
   düşük gecikmeyi elde edin.

• Entegre düşük gecikmeli izleme moduyla 
   “ayarla ve bırak” doğrudan izleme ve ideal 
   tracking tecrübesini yaşayın.

• Pro Tools HD Serisi arabirimiyle (ayrı 
   satılmaktadır) nihai ses kalitesini elde edin.

• Gelişmiş otomasyon, surround karıştırma, 
   giriş izleme, AFL/PFL solo, destructive 
   punch ve diğer profesyonel özellikler ile 
   yapabileceklerinizi arttırın.

• Donanım ve yazılım yerleştirmelerinde 
   RTAS plug-in’leri ve Otomatik Gecikme 
   Dengeleme ile daha iyi ses karışımları 
   elde edin.

• Herhangi bir veri kaybı olmaksızın Pro 
   Tools|HD kullanıcılarıyla oturumları 
   paylaşın.

• SYNC HDTM (ayrı satılmaktadır) 
   kullanıldığında yüksek hassasiyetle video 
   referansı ve zaman kodu ile senkronizasyon 
   imkanı.

• ICON veya C/24TMkontrol yüzeyleri 
   kullanarak miksleriniz üzerinde en iyi aktif 
   kontrole sahip olun.

• Tam esneklik - Mac, Windows, Pro Tools HD 
   veya üçüncü şahıs yazılımları ve 
   diğerleriyle çalışabilirsiniz.
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Neler Dahil

Sistem Gereksinimleri

Şartnameler

Desteklenen Kanallar / Parçalar

Maksimum I/O Kanalı 64

Maksimum Ses Kanalı @ 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 192 / 96 / 36

Maksimum Stereo Ses Kanalı @ 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 96 / 48 / 18

Simültane Kayıt Kanalı 192

Toplam Enstrüman Kanalı 128

Toplam MIDI Kanalı 256

Toplam Yardımcı Kanallar 160

Toplam VCA Kanalları 128

Toplam Master Kanallar 64

Genel

Ana Sistem Kartı 1 (PCIe)

Miks Çözünürlüğü 64-bit ‘floating-point’

İşlem Çözünürlüğü 32-bit ‘floating-point’

ASIO/Core Audio Akışı 64

Desteklenen Plug-in Formatları RTAS, AudioSuite

Surround Miksaj Evet

Otomatik Gecikme Dengeleme 4k @ 48 kHz

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™

Desteklenen Konsollar ve Kontrol Yüzeyleri

Avid

C|24

ICON D-Command®

ICON D-Control™

Üçüncü Şahıs HUI protokolünü destekleyen herhangi bir analog 
veya dijital konsol veya kontrol yüzeyi

Video/Medya Entegrasyonu

Interplay® (Windows only)

Avid Unity™ (Windows only)

Video Satellite

Video Satellite LE

Uzaktan Kumanda
MachineControl™

Satellite Link
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Nihai ses kalitesi ve performansı için HD I/O ve 

HD OMNI gibi herhangi bir HD Serisi arabirimiyle 

Pro Tools / HD Native çifti

Kapsamlı Avid İş Akışları

• Pro Tools / HD Native PCle kartı

• Şunları içeren DVD cüzdanı:

   • Pro Tools HD yazılım kurulum DVD’si (tüm 
      paket yazılımını içermektedir)

   • Ses ‘Loop’ DVD’si

   • Eğitim Video DVD’si

• Kullanıcı kılavuzları

• iLok USB Akıllı Anahtarı (yazılım 
   yetkilendirme için)

• Kayıt ve yazılım aktivasyon kartları

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

• Daha eski Pro Tools arabirim bağlantısı için 
   DigiLink-DigiLink Mini Adaptörü

• Avid uyumlu Mac OS X- veya Windows 
   tabanlı PCle bilgisayar


