
  

HD OMNI
Tümü Bir Arada Profesyonel Pre-Ampli, I/O ve  
Monitörleme Amaçlı Pro Tools HD Serisi Arabirimi

Tek bir aygıtta takip edin, karıştırın ve gözlemleyin

Çoklu arabirimlerle sinyalleri yönlendirmeye gerek yok - HD OMNI ile tek raf alanı 

kullanarak her şeyi yapabilir, paradan ve alandan tasarruf edebilirsiniz. Herhangi bir 

müzik stüdyosunun merkezi olarak HD OMNI’yi yüksek kaliteli enstrüman ve vokal 

performans kaydı için kullanabilir, sanatçılar için atanmış işaretleme miksleri sağla-

yabilir ve ayrı miksle performansı gözlemleyebilirsiniz. Post prodüksiyonda emrinizin 

altındaki overdub ve Foley kayıt yeteneklerinin yanında HD OMNI’yi 7.1 kanala kadar 

miksleri ve 7.1’den neredeyse herhangi bir kanal konfigürasyon alt kümesine fold 

down miksleri monitörlemek için kullanabilirsiniz. 

 

Duymadıklarınızı Duyun

Ses performansında çıtayı yükselten HD OMNI yüksek kaliteli A/D ve D/A dönüş-

türücülere sahiptir ve oturumlarınızda daha yüksek ses düzgünlüğü, kapsamlı 

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

elde etmenizi sağlar. Ayrıca endişesiz bir performans için yerleşik örnek oranı 

dönüştürme ve yumuşak kırpma özellikleri sağlanmaktadır. Yeni yerleşik yumuşak 

kompresyon sınırlayıcı Curv ile en hızlı geçişleri dahi yakalayabilir, sıcak sinyalleri 

takip edebilir ve girdilerinizdeki beklenmedik zirvelerin sizi zor duruma sokmayaca-

ğına emin olabilirsiniz.

 

Tam Monitörizasyon Esnekliği

Stereo veya surround ile dinlemek istediğinizde, sesi kişisel olarak izlemeyi veya başka 

birisi için kişisel bir miks hazırlamayı veya çalışmanızı kulaklıklar ya da büyük hoparlör-

lerde dinlemeyi istediğinizde, HD OMNI ile bunların hepsini yapabilirsiniz. 7.1 

surround’a kadar karıştırın ve izleyin (fold down stereo imkanı). Ana ve alt hoparlör 

seçimleriyle miksinizin farklı hoparlörlerde nasıl sese sahip olduğunu dinleyin. İzlenecek 

sanatçılar için entegre işaretleme miksleri hazırlayın. Veya kendi kulaklık miksinizle 

kendinizi izole edin. Pro Tools’u -hatta bilgisayarınızı- açmak içinizden gelmiyorsa 

HD OMNI’nin yerleşik, özelleştirilebilir, 14-girişli sürekli monitör miksleyici ile klavye, 

davul makineleri ve dijital müzik çalarlar gibi harici kaynakları, kayıt kurulumunuzdan 

bağımsız olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

 

Özellikler

 

• Son teknoloji A/D VE D/A dönüşümü ile 

   bozulmamış ses berraklığı ve ultra düşük gecikme

• Yüksek kaliteli, düşük gürültülü analog I/O:

    -2 yüksek kaliteli, dijital kontrollü mikrofon / DI 

     pre-amplifikatörü

    -4 hat girişi

    -8 hat çıkışı, gerçek analog kazanımı

• Çok yönlü dijital I/O, örnekleme oranı dönüşümlü:

    -8 ADAT I/O kanalı (S/MUX II ve IV destekli)

    -2x8 AES/EBU I/O kanalı

    -2 S/PDIF I/O kanalı

• 4x8 analog ses akışlarını veya dijital dahil 8x8’i 

   destekler

• 14-girişli sürekli monitör miksleme ile Pro 

   Tools  ’dan bağımsız olarak ses yönlendirme

• Tam yönlendirme, miksleme ve monitör kontrolü 

   için Pro Tools / HD ile tam entegrasyon

• Yeni dahili "soft-knee" limitleyici Curv ile sıcak 

   sinyalleri takip edin ve sesleri düzeltin

• Stereo’dan 7.1 surround’a, kaç kanala ihtiyacınız 

   olursa olsun mikslerinizi dinleyin

• Kayıt alırken özel iletişim yolu ile rahatlayın

• Atanmış word clock ve loop sync I/O ile 

   senkronizasyonu sağlayın

• Kompakt 1U raf-monteli gövde

• Bir DigiLinkTM Mini bağlantısı üzerinden 

   Pro Tools / HD’ye bağlanır (kablo ve adaptör 

   dahildir)
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Tümü bir arada HD OMNI arabirimiyle 7.1 surround’a kadar oturumlarınızı izleyin ve yüksek kaliteli mikrofon pre-

amplileriyle yüksek çözünürlükte bozulmamış ses elde edin. Avid  Pro Tools | HD ile tam entegrasyon için tasar-

lanan HD OMNI bireysel müzisyenler, besteciler, post prodüksiyon stüdyoları ve tümü bir arada arabirimin rahatlığı ile 

üst kalite ses isteyen herkes için ideal seçimdir. Sınıfının en iyisi A/D ve D/A dönüştürme, mikrofon pre-amplileri, 

mümkün olan en düşük gecikme ve tam monitörizasyon bölümüyle tümü bir arada kompakt arabirimi tecrübe edin.

®



HD OMNI Şartnameleri

Analog Girişler

Analog Çıkışlar

Mikrofon/Enstrüman Girişleri

Mikrofon Ön Kazanımı

Kulaklık Çıkışı

İzleme Formatları

Hoparlör Seçimi

Sürekli Karıştırıcı

AES/EBU I/O

AES Tek Telli (192 kHz)

S/PDIF I/O

ADAT I/O

S/MUX

SRC

Word Clock I/O

Loop Sync I/O

Curv

‘Soft Clip’

Dijital Arabirim

Gövde

HD OMNI - Tümü Bir Arada Pro Tools HD Serisi Arabirimi

HD OMNI arka panel

HD OMNI ön panel

Pro Tools ve Diğerleri ile Çalışın

HD OMNI ve tüm diğer Pro Tools HD Serisi arabirimleri Pro Tools / HD ile tamamen entegredir ve Pro Tools yazılım arabiriminizden 

yönlendirme, giriş ve çıkış kontrol imkanı ile en yüksek performansı ve güvenilirliği elde edersiniz. Ayrıca önceki Pro Tools arabirimlerine 

göre daha yüksek üretim kalitesi ve daha iyi iş akışı esnekliğine sahip olacaksınız. Arabiriminizi ve Pro Tools / HD donanımınızı başka 

bir DAW yazılımı ile kullanmak istemeniz durumunda, tüm Pro Tools / HD sistemleri Core Audio ve ASIO sürücülerini desteklediğinden, 

bunu da yapabilirsiniz.

Mikrofon Girişleri

Frekans Tepkisi

Kazanım Aralığı

EIN

THD+N

CMRR

Hat Girişleri

Frekans Tepkisi

Dinamik Aralık

THD+N

Hat Çıkışları

Frekans Tepkisi

Dinamik Aralık

THD+N

Hat Çıkış Seviyesi / Kazanç

Kulaklık Çıkışları

Frekans Tepkisi

Dinamik Aralık

THD+N

(14X26) 2 çok kanallı izleme yoluna 14 giriş kanalı, her birisi kendi fold down yapılandırmasına sahiptir

evet

S/MUX II ve IV
1 giriş + 1 çıkış

1 giriş + 1 çıkış

1 giriş + 1 çıkış

evet

evet

1U raf-monteli gövde

(A-ağırlıklı)

+10 dBu veya +24 dBu/-40dB ila +10dB (0.1 dB adımları)

(A-ağırlıklı)
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