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DR 05  DOĞRUSAL PCM/MP3 KAYIT CİHAZI

 Portatif, yüksek kaliteli elle taşınır kayıt cihazı
 Küçük boyut ve kolay çalışma
 Kayıt ortamı olarak microSD/micro SDHC kartı 

kullanmaktadır (2 gb dahildir)
 Desteklenen ses formatları:

− Doğrusal PCM (WAV formatı), 44.1/48/96 kHz 
ve 16/24 bit’te

− Sıkıştırılmış (MP3 formatı): 32-320kbit/s

Kayıt özellikleri

 Yerleşik tüm yönlü mikrofonlar
− 125 dB’ye kadar yüksek ses basınç seviyesi kabulü
− Ses kaynağının konumuna bağlı olmaksızın 

doğal ses
− Atmo ile haber toplarken veya canlı müzik 

kaydı için idealdir
 Harici bir kaynağı veya mikrofonu bağlamak için 

plug-in güçlü stereo mikrofon/hat girişi
 

80 Hz, 120 Hz)
 Elle veya otomatik kayıt seviye ayarı
 Kırpma önlemek için sınırlayıcı
 Ön kayıt tamponu (2 saniye)
 Kendinden zamanlamalı (5 ila 10 saniye)
 Kayıt sırasında elle yeni dosya oluşturma
 İşaretleme işlevi

Kayıttan çalma özellikleri

 Değişken Hızda Dinletim (50-200 %)
 Tekrarlama işlevi (bir parça veya tüm parçalar)
 Döngü işlevi (işaretli bir kısmın tekrarlanması)
 Dosyaları belirli bir sırayla çalmak için oynatma 

listesi özelliği
 Devam etme özelliği
 Hızlı geri alma özelliği (1-10,20,30 saniye)
 Kayıttan çalma sırasında ton kontrolü için EQ
 Yerleşik hoparlör
 Kulaklık/Hat çıkışı

Diğer özellikler

 Kromatik tuner
 Dosya bölme işlevi
 Dosyalarınızı organize etmek için klasör yönetimi
 Kazara çalıştırmaya karşı kilit işlevi
 Dosya transferi için USB 2.0 bağlantısı
 2 AA Alkalin veya NiMH pil, USB veriyolu gücü veya 

opsiyonel AC adaptör (Tacsam PS-P515U) ile güç 
kaynağı

 Alt tarafta stant adaptör (1/4 inç)
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 

61mm x141mm x26mm
 Ağırlık: 0.116 kg (piller olmaksızın)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DR 07 MKII DOĞRUSAL PCM/MP3 KAYIT CİHAZI

 Portatif, yüksek kaliteli elle kullanılan kayıt cihazı
 Küçük boyut ve kolay çalışma
 Kayıt ortamı olarak micro SD / micro SDHC kartı 

kullanmaktadır (2GB  dahildir)
 Desteklenen ses formatları:

− Doğrusal PCM (Wav formatı), 44.1/48/96 kHz ve 
16/24 bit’te

− Sıkıştırılmış (MP3 formatı): 32-320 kbit/s

Kayıt özellikleri

 Yerleşik kardioid mikrofonlar
− Yüksek ses basınç seviyesi kabulü
− Kolay kurulum (A/B ve X/Y destekli)
− İyi yönsellik ve kanal ayrımı
− Canlı müzik ve alan kaydı için idealdir

 Harici kaynak veya mikrofon bağlamak için plug-in 
güçlü stereo mikrofon/hat girişi

  120 Hz)
 Elle veya otomatik kayıt seviyesi ayarı
 Kırpma önleme amaçlı sınırlayıcı
 Ön-kayıt tamponu (2 saniye)
 Giriş seviyesine göre otomatik kayıt başlama ve durma
 Kendinden zamanlı (5 veya 10 saniye)
 Üzerine yazma özelliği
 Kayıt sırasında elle yeni dosya oluşturma
 İşaretleme özelliği (elle veya otomatik)

Kayıttan çalma özellikleri

 Değişken Hızda Dinletim (% 50-200)
 Tekrarlama işlevi (bir parça veya tüm parçalar)
 Döngü işlevi (işaretli kısmın tekrarlanması)
 Dosyaları belirli bir sıraya göre oynatmak için 

oynatma listesi işlevi
 Devam etme işlevi
 Geriye dönme işlevi (1-10, 20, 30 saniye)
 Kayıttan çalma sırasında ton kontrolü için EQ
 Yerleşik hoparlör
 Kulaklık/Hat çıkışı

Diğer özellikler

 Yerleşik yankı efekti
 Kromatik tuner
 Dosya bölme işlevi
 Dosyalarınızı organize etmek için klasör yönetimi
 Kazara çalıştırmaya karşı kilit işlevi
 Dosya transferi için USB 2.0 bağlantısı
 2 AA Alkalin veya NiMH pilli güç kaynağı, USB veri 

yolu gücü veya opsiyonel olarak AC adaptör (Tascam 
PS-P515U)

 Alt tarafta stant adaptör (1/4 inç)
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 

68mmx158 mmx 26mm
 

 Ağırlık: 0.125 kg (piller olmaksızın)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DR 40 4-PARÇALI DOĞRUSAL PCM/MP3 KAYIT CİHAZI

 Portatif, yüksek kaliteli elle çalıştırılan kayıt cihazı
 Kompakt büyüklük ve kolay çalıştırma
 Kayıt ortamı olarak SD / SDHC kartı kullanmaktadır 

(2 GB kart dahildir)
 Desteklenen ses formatları:

− WAV/BWF, 96kHz/24bit’e kadar
− MP3, 32-320kbit/s, 44.1/48 kHz’de

 Yerleşik kardioit stereo kondansatörlü mikrofon
− Yüksek ses basınç seviyesi kabulü

− Canlı müzik ve alanda kayıt, haber toplama, müzik 
eğitimi vs. için idealdir

 Phantom güçlü Stereo XLR/TRS mikrofon/hat girişi 
(+4 dB hat seviyesi girişini desteklemektedir)

 4 parçalı kayıt
− Yerleşik mikrofonlar ve harici mikrofon/hat 

girişinden aynı anda iki stereo kaydı 
oluşturun

− Yerleşik mikrofonlar veya harici mikrofon/hat 
girişinden aynı anda farklı seviye ayarlarıyla 
iki stereo kayıt oluşturun

− NTahribatsız şekilde üzerine kaydetme: Bir veya 
iki stereo çalma dosyası ve bir stereo giriş 
sinyalinin karışımını yeni bir stereo dosyasına 
kaydedin veya bir stereo dosyası oynatırken 
sadece giriş sinyalini kaydedin

− Her bir parça için seviye, pan ve efekt kontrol-
leriyle mixdown özelliği (4-parçalı kayıttan bir 
stereo parçası oluşturur)

 Mid/side mikrofon yapılandırmasıyla oluşturulan 
kayıtlar için MS kod çözücü

 
(40Hz, 80 Hz, 120 Hz)

 Elle veya otomatik kayıt seviyesi ayarı
 Kayıt sırasında otomatik seviye kontrolü veya 

üç seçenek: Zirve indirgeme, Otomatik seviye, 
sınırlayıcı

 Ön-kayıt tamponu (2 saniye)
 Giriş seviyesine göre otomatik kayıt başlama ve durma
 Kendinden zamanlamalı
 İşaretleme işlevi (her bir dosya için 99 işarete kadar)
 Oynatma özellikleri ; otomatik seviye hizalama, 

VSA, Tekrarlama, Döngü, Oynatma Listesi, Devam 
Etme, Hızlı geri alma, EQ, MP3 dosyaları için ID3 
etiket gösterimini, monitör hoparlörünü kapsamaktadır

 Yerleşik yankı efekti ve kromatik tuner
 3 AA pille, USB veya ACP adaptörüyle (opsiyonel) 

çalışmaktadır
 Opsiyonel ayaklı kontrolör ve kablolu uzaktan kontrol
 Boyutlar (GenişlikxYükseklikxDerinlik): 70 x 155 x 35mm
 Ağırlık: 0.213 kg. (piller olmaksızın)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DR 100 MKII PORTATIF STEREO KAYIT CİHAZI

 Profesyonel kullanım için dayanıklı metal gövdeli 
elle çalıştırılan stereo kayıt cihazı

 Beraber kullanılan 2 ayrı tipte pil saatler boyunca 
çalışmasına ve kayıt sırasında pil değişimine imkan 
vermektedir

 MP3 ve WAV dosya kayıt ve çalma
 SD/SDHC kartına kaydetmektedir
 Seçilebilir kayıt formatları:

− Doğrusal PCM (WAV formatı), 16/24 bit
− MP3 32/64/96/128/192/256/320 kbps

 Örnekleme frekansları: 96/48/44.1 kHz
 Dört yerleşik yüksek kaliteli kondansatörlü mikrofon 

(iki tek-yönlü, iki tümyönlü)
 İki kilitlenebilir phantom güçlü XLR mikrofon girişi
 

sağlar (58dBu ila +24 dBu)
 Üç seçilebilir girdi hassasiyeti
 Ayarlanabilir seviyeli stereo hat girişi
 Ardışık donanım kayıt seviye kontrolü
 Dijital girdi (dönüştürme kablosu dahildir)
 120 Hz)
 Kırpma önleme amaçlı anahtarlanabilir otomatik kazanım 

kontrolü ve sınırlayıcı, (donanım anahtarlanabilirdir)
 Yerleşik monitör hoparlörü
 Seviye kontrollü kulaklık çıkışı

 Ayrı stereo hat çıkışı (mini jak)
 Ön kayıt tamponu (2 saniye)
 Gecikmeli kayıt özelliği
 Giriş seviyesine göre otomatik kayıt başlatma ve durma
 Üzerine yazma özelliği
 İşaretleme özelliği (elle veya otomatik)
 Kayıt sırasında yeni bir ses dosyası oluşturma 

(elle veya dosya büyüklüğüne göre)
 Dosya bölme işlevi, dosya yeniden adlandırma
 Çalma özellikleri şunları kapsamaktadır: Giriş/Çıkış dön-

güsü, klasör veya oynatma listesi çalma, perde kontrol 
işlevi (% -50 ila % +16), anahtarlanabilir VSA işlevi

 Alt tarafta mikrofon stant adaptörü (1/4 inç)
 Dosya transferi için USB 2.0 bağlantısı
 Lityum-iyon tekrar doldurulabilir (BP-L2) güç kaynağı, 

iki AA pil, opsiyonel batarya paketi (BP-6AA) veya 
opsiyonel AC adaptörü (PS-P520)

 2 Gigabyte SD kart, RC-10 kablosuz uzaktan kontrol, 
ön cam ve yumuşak kılıf dahildir

 Seçenek olarak mevcut bulunan çeşitli işlevler için 
ayak kontrolörlü üç pedal (RC-3F)
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 
80mm x 153 mm x 35mm

 Ağırlık: 0.29 kg (piller olmaksızın)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DR 60D  L INE AR P C M KAYITÇI YENİ!

•  DSLR kameralarla kullanılmak üzere tasarlanmış 
    olan kompakt yüksek kaliteli ses kaydedicisi
•  SD/ SDHC karta kayıt
•  Orjinal Tascam HDDA mikrofon pre-am#si
•  "Mixdown" özellikli 4 kanala kadar aynı anda kayıt 
    özelliği
•  Bağımsız ayarlanabilir kayıt seviyeleri,1,2 ve 3-4. 
    kanal
•  Çift kayıt özelliği. Aynı dosyayı aynı anda farklı kayıt 
    seviyeleri ile kaydetme özelliği
•  44.1/48/96 kHz, 16/24-bit şeklinde kayıt imkanı
•  WAV kayıt formatı Broadcast Wave Format (BWF) 
    şeklinde desteklenir.
•  XLR mikrofon ve line girişleri fantom güç desteği 
    sağlar. (24V / 48V)
•  TRT mikrofon / line girişleri ( +24dBu destekler)
•  Stereo mini jak girişi video mikrofonları ve diğer 
    yüksek çıkışlı mikrofonları destekler (+10dBV 
    maksimum)
•  Low cut #ltresi ((40 Hz, 80 Hz, 120 Hz)
•  DSLR kameranın kaydı için yüksek kaliteli ses çıkış 
    imkanı
•  Kamera girişiyle DSLR kameranızın sesini rahat 
    monitörleme
•  MS mikrofon kurulumları ile kullanım için seçilebilir 
    mid-side kod çözme

•  Slate fonksiyonuyla(otomatik/manuel) video dosyaların 
   kolay senkronizasyonu
•  Pre-kayıt ve Auto kayıt özellikleri
•  Kayıt esnasında yeni bir kayıt oluşturma özelliği (manuel 
    olarak yada dosya boyutu şeklinde)
•  Self-timer fonksiyonu, Jump-back fonksiyonu
•  İki giriş kaynağı arasındaki zaman farkını sıfırlamak için 
   seçilebilir geciktirme(delay)
•  QUICK button for easy access to various functions
•  Divide function allows #les to be split
•  Mark function for location purposes
•  Playback, ekolayzır, seviye dengeleme özelliği
•  Kaldığı yerden devam etme özelliği
•  Bağımsız kontrol seviyeli line çıkış ve kulaklık çıkışı 
    (3.5-mm jak)
•  USB 2.0 port
•  Stand adaptörü (¼ inch) alt tarafta
•  Kolay kamera bağlantısı için DSLR aparata
•  Uzaktan kumanda girişi
•  Kullanım sırasında istenmeyen kazaları önlemek için 
    hold switch özelliği
•  Dört AA ebat pil, Tascam PS-P515U adaptör, Tascam 
    BP-6AA harici batarya kiti veya USB güç ile işletim
•  Opsiyonel ayak switch (RC-3F) ve kablolu kumanda 
    (RC-10)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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RC 10 / BP 6AA ELLE KULLANILAN KAYIT ALETİ AKSESUARLARI

RC-10

 DR-40 ve diğer taşınabilir ses kayıt aletleri için 
kablosuz/kablolu uzaktan kontrol

 Kayıt sırasında taşıma kontrol ve ayar işaretleri için 
6 düğme

 Ürüne özgü özellikleri kontrol etmek için 4 işlev 
düğmesi (İlgili ürünün Kullanıcı Kılavuzuna bakınız)

 3m kablo dahildir
 Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik):  

33 mm x 7 mm x 86 mm  
(kablolu, çıkıntılar hariç)  
37 mm x 14 mm x 110 mm  
(kablosuz, çıkıntılar hariç)

 Ağırlık: 15 g (pil olmaksızın)

BP-6AA

 DC 5V veya USB güçlü DR-40 ve diğer ürünler için 
harici batarya paketi

 Bilgisayar veya AC adaptörüne gerek olmaksızın 
çalışma süresini arttırır

 PS-P515U veya PS-P520 AC adaptörleri tarafından 
çalıştırılan herhangi bir Tascam ürünü veya USB ile 
çalıştırılan herhangi bir ürün için kullanılabilir

 Altı AA pili almaktadır
 Güç anahtarı ve kalan pil gücü için LED göstergeleri

 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 
66mm x 114 mm x 29 mm

 

 Ağırlık: 102 g (piller olmaksızın)

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DR 680 PORTATİF ÇOK-KANALLI KAYDEDİCİ

Kayıt/Oynatma

 •Yüksek kalite alan kayıdı
mınalluk yalok ev tabe tkapmoK• 

ınakmi tıyak radak alanak 8• 
− 24bit/96kHz çözünürlükte 6 kanal 

+ stereo kanal 
− 24bit/96kHz çözünürlükte analog girişler ile 

6 kanal + dijital girişler ile 2 kanal
− 24bit/192kHz çözünürlükte 2 kanal

 tıyak CHDS/DS rilibalışalu yalok ev rilinevüG• 
medyası

  tıyak attamrof VAW ayev FWB zısamrıtşıkıS• 
ve geriçalma veya yer-kazandıran MP3 format

  ınakmi tıyak ıllanak-koç 3PM• 
(2 stereo veya 4 mono dosya)

ıralnaro emelkenrö FWB/VAW zHk291/69/84/1.44• 
ıralnaro emelkenrö 3PM zHk84/1.44• 

s/tibk 023-69 :ınaro tib 3PM• 
külrünüzöç tib42/61• 

)radak eyeyinas 2( ısazıfah tıyak-nÖ• 
 •

Giriş seviyesine göre otomatik kayıt •
Yer işaretçileri •
Oynatma tekrarı fonksiyonu •

rölapoh ilihad niçi emelrötinoM• 
rötpada CA ilihad ayev lip tabe AA teda 8• 

(PS-225L) ile operasyon

Girişler/Çıkışlar

 obmok SRT/RLX x4( şirig enil/cim ilegned 6• 
konnektör, 2x TRS konnektör)

çüg motnaf V84• 
 ıcnazak şirig rilibeliçes etşirig golana reH• 

(yüksek/düşük)
 negriçeg-kesküy rilibanalrathana etşirig reH• 

 )ACR( ışıkıç tah zisegned 6• 
 ev FIDPS( şıkıç ev şirig latijid oeretS• 

AES/EBU arası seçim imkanı)
ışıkıç kılkaluk üllortnok eyiveS• 

irefsnart irev zıh kesküy azınırayasiglib CP eli 0.2 BSU•  
 ev ıtnalğab radak eyetinü 4 eli amalkamasaB• 

tek ünite üzerinden kontrol imkanı
 mm 981 x 65 x 712 :D x Y x G• 

)zısayratab( gk2.1 :kılrığA• 

Yanlış kullanımı engellemek için sabitleme fonksiyonu•

Mid-side (MS) mikrofon kodlama

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DP 006  6-KANAL DİJİTAL CEP STÜDYOSU  YENİ!

• Taşınabilir, ultra kompakt ve kullanımı kolay çok kanallı 
   kaydedici
• Basit ve anlaşılır kullanıcı arayüzü
• Yüksek kalitede kayıt (44,1 kHz/16-bit)
• Kayıt ortamı: SD/SDHC kart (2 GB SD kart dahildir)
• 6 kayıt kanalı (2 mono kanal, 2 stereo kanal, mono kanal
   olarak da kullanılabilir)
• Tek seferde bir stereo kaynağı veya iki bağımsız mono 
   kaynak kaydı
• 6 kanalın tümünün aynı anda oynatımı
• Dahili stereo kondansatör mikrofon
• İki Mic/Line girişi
• Özel Seviye ve Pan kontrolleri
• Bounce özelliği (6 adede kadar kanal ve iki giriş kanalı 
   yeni bir mono veya stereo kanalına yansıtılabilir)
• Özel stereo master kanalı
• Konum bulma özellikleri
• Oynatmayı tekrarlama
• Düzenleme işlevleri: kanalları kopyalama veya silme, 
   bölümleri kesme, sessizlik ekleme
• Geri al/Yinele özelliği (500 adıma kadar, bellek 
   kapasitesine göre değişir)
• Kromatik Ayar/Metronom
• Bilgisayara/bilgisayardan dosya aktarımı için USB 2.0 
   bağlantı noktası

• Mikslediğiniz veya bağımsız kanallarınızı (WAV 
   dosyaları) dışa aktarın ya da şarkınızı bir bilgisayara 
   yedekleyin
• Bağımsız kanalları içe aktarın (WAV dosyaları) ya da 
   yedeklenmiş şarkıları bilgisayardan geri yükleyin
• Enstrümantal veya çevresel kayıtlarınızı 
   kolaylaştırmak amacıyla Pocketstudio'nuzu tripod 
   veya mikrofon standına monte etmek için alt tarafta 
   stand adaptörü (1/4 inç)
• AA piller veya isteğe bağlı AC adaptör ile güç kaynağı
• Boyutlar (G × D × Y): 155 mm × 42 mm × 107 mm
• Ağırlık: 360 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DP 008EX  8 KANAL DİJİTAL CEP STÜDYOSU YENİ!

• Taşınabilir, ultra kompakt ve kullanımı kolay çok kanallı 
   kaydedici
• Basit ve anlaşılır kullanıcı arayüzü
• Sık kullanılan işlevler için gerçek düğmeler ve tuşlar 
   kullanın veya menüde rahatça dolaşın
• Yüksek kalitede kayıt (44,1 kHz/16-bit)
• Kayıt ortamı: SD/SDHC kart (2 GB SD kart dahildir)
• 8 kayıt kanalı
• Tek seferde bir stereo kaynağı veya iki bağımsız mono 
   kaynak kaydı
• 8 kanalın tümünün aynı anda oynatımı
• Dahili stereo kondansatör mikrofon
• İki Mic/Line girişi (XLR/TS kombo konektörler)
• Kondansatör mikrofonlar için değiştirilebilir fantom 
   gücü
• Özel Seviye ve Pan kontrolleri
• Kanal başına üç bantlı parametrik EQ, her iki girişte de 
   iki bantlı parametrik EQ
• Her iki girişte de dinamik efektler (sıkıştırıcı, uyarıcı ve 
   de-esser)
• Her bir kanalda özel gönderme düğmeleri ile yerleşik 
   Yankı işlemcisi
• Otomatik punch in/out
• Eller serbest şekilde punch in/out uygulayabilmek için 
   (isteğe bağlı olarak pedal da mevcuttur) pedal konektörü

• Kanal yansıtma özelliği
• 8 adede kadar kanal ve iki giriş kanalı yeni bir mono 
   veya stereo kanalına yansıtılabilir
• Özel stereo master kanalı
• Otomatik ve manuel uzmanlık araçları
• Tek veya çok bantlı master sıkıştırıcı ve mikslerinizi 
   manuel olarak en iyi duruma getirmek için normalizer
• Konum bulma özellikleri
• Oynatmayı tekrarlama
• Düzenleme işlevleri: kanalları kopyalama veya silme, 
   bölümleri kopyalama, taşıma veya kesme, sessizlik 
   ekleme
• Geri al/Yinele özelliği (500 adıma kadar)
• Kromatik Ayar/Metronom
• Bilgisayara/bilgisayardan dosya aktarımı için USB 2.0 
   bağlantı noktası
• Dört AA pil veya isteğe bağlı AC adaptör ile güç kaynağı 
   (Tascam PS-P520)
• Boyutlar (G × D × Y): 221 mm × 44 mm × 127 mm
• Ağırlık: 610 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.



DP 03 8-KANAL DİJİTAL  PORTASTUDIO

oidutsatroP latijid lanak-8 ılıcızay DC ergetnE• 

 
• SD/SDHC hafıza kartı ile 44.1kHz 16bit 

kayıt/oynatma
tıyak lanak iki adna ınyA• 

amtanyo lanak zikes adna ınyA• 
 • Dahili stereo miks kanalı ile parçalarınızı stereo 

kanala indirgeme, CD yazma veya MP3 kodlama 
için bilgisayara aktarım imkanı

noforkim fitisapak oerets ilihaD• 
eli isemelseb motnaf ikadnişirig noforkim RLX ikİ•  

favori stüdyo kapasitif mikrofonlarınızı bağlama imkanı

lğab isenikam luvad ,htnys eli işirig tah SRT ikİ• antı ön 
taraftaki direkt giriş ile elektrik veya bas gitar bağlantısı

 ışıkıç tah ACR• 
 ışıkıç kılkaluk üllortnok eyiveS• 

 QE flehs dnab-iki anışab lanak etşirig reH• 
isicmelşi brever ilihaD• 

mnazak kulnuğoy kararıttra iniseyives leneg niseS• ası 
için iki-band EQ, tek/çok-band kompresyon ve 
normalleyiciden oluşan mastering efektleri

 alzaf nadlanak 8 eli nemegridni lanaK• 
kaydedebilme imkanı

 tekerah ,emsek ,amalaypok ednilits unoysatsi-şİ• 
ettirme ve benzeri özellikler

iğillezö oder/odnu ileyives koÇ• 
 yalok ninirelmülöb ürpök ,naş ,tarakaN• 

belirlenmesi için lokasyon işaretçileri
iğillezö monortem ev droka ilihaD• 

icidedyak WR-DC/DC ilihaD• 

amaloped izinirelejorp alyığılıcara utrop 0.2 BSU•  
ve çağırma imkanı veya bilgisayarınız üzerinden 
.wav dosyalarını çağırıp kaydetme.

amoto niçi tıyak nadamnalluk le atkılara ilterasİ• tik 
punch in/out özelliği

 • Üç anahtarlu ayak pedalına atanabilir fonksiyonlar 
(opsiyonel RC-3F)

ügrüs mm54 zukoD• 
udom noysarepo alyıladep kaya rilibeliçeS• 

− Mikslerinizden ses Cdsi yaratma imkanı
− Projelerinizi backup özelliği
− Ses CDlerinden dosya alma

mm 992 x mm 56 x mm 614 :)D x Y x G( raltuyoB• 

gk 5.4 :kılrığA• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DP 24 DİJİTAL PORTASTUDIO

 24 parçalı dijital Portastudio
 Kolay çalıştırma amacıyla renkli LCD ekran ve 12 

kodlayıcılı kanal şeridi
 Phantom güce sahip dengeli kombo XLR/jak 

konektörlerinde sekiz mikrofon girişi
 

 48 kHz/24 bit ses çözünürlüğünde sekiz parçaya kadar 
eş zamanlı kayıt

 Sabit disk kaydından daha iyi şok direnci için SD 
kart ortamına katı hal kaydı

 Gitar veya basın doğrudan kaydı için aygıt seviye girişi
 EQ, pan ve efekt gönderimleri için atanmış kontroller
 

çoklu efekt işlemcileri
− Giriş efektleri: Sınırlayıcı, kompresör, gürültü bastırıcı, 

uyarıcı

− Mixdown efektleri: yankı, gecikme, stereo koro, 

− Mastering efekti: Çoklu-bant kompresörü, EQ, gürültü 
spektrumu biçimlendirme, vs.

 Değişimli alışlar ve geri alma için sanal parçalar
 Mixdown ve yedekleme için CD-RW sürücü
 Yerleşik kromatik tuner ve metronom
 Saatle denetim ve kontrol için MIDI giriş ve çıkış
 6.3 mm jak monitör çıkışları, efekt gönderimleri ve 

kulaklık çıkışı
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  

540 mm x 104 mm x 340 mm
 Ağırlık: 6.2 kg

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DP 32 DIGITAL PORTA STUDIO

• Taşınabilir, ultra kompakt ve kullanımı kolay çok 
   kanallı kaydedici
• Basit ve anlaşılır kullanıcı arayüzü
• Sık kullanılan işlevler için gerçek düğmeler ve tuşlar 
   kullanın veya menüde rahatça dolaşın
• Yüksek kalitede kayıt (44,1 kHz/16-bit)
• Kayıt ortamı: SD/SDHC kart (2 GB SD kart dahildir)
• 8 kayıt kanalı
• Tek seferde bir stereo kaynağı veya iki bağımsız mono 
   kaynak kaydı
• 8 kanalın tümünün aynı anda oynatımı
• Dahili stereo kondansatör mikrofon
• İki Mic/Line girişi (XLR/TS kombo konektörler)
• Kondansatör mikrofonlar için değiştirilebilir fantom 
   gücü
• Özel Seviye ve Pan kontrolleri
• Kanal başına üç bantlı parametrik EQ, her iki girişte de 
   iki bantlı parametrik EQ
• Her iki girişte de dinamik efektler (sıkıştırıcı, uyarıcı ve 
   de-esser)
• Her bir kanalda özel gönderme düğmeleri ile yerleşik 
   Yankı işlemcisi
• Otomatik punch in/out

• Eller serbest şekilde punch in/out uygulayabilmek için 
   (isteğe bağlı olarak pedal da mevcuttur) pedal 
   konektörü
• Kanal yansıtma özelliği
• 8 adede kadar kanal ve iki giriş kanalı yeni bir mono 
   veya stereo kanalına yansıtılabilir
• Özel stereo master kanalı
• Otomatik ve manuel uzmanlık araçları
• Tek veya çok bantlı master sıkıştırıcı ve mikslerinizi 
   manuel olarak en iyi duruma getirmek için normalizer
• Konum bulma özellikleri
• Oynatmayı tekrarlama
• Düzenleme işlevleri: kanalları kopyalama veya silme, 
   bölümleri kopyalama, taşıma veya kesme, sessizlik 
   ekleme
• Geri al/Yinele özelliği (500 adıma kadar)
• Kromatik Ayar/Metronom
• Bilgisayara/bilgisayardan dosya aktarımı için USB 2.0 
   bağlantı noktası
• Dört AA pil veya isteğe bağlı AC adaptör ile güç 
   kaynağı (Tascam PS-P520)
• Boyutlar (G × D × Y): 221 mm × 44 mm × 127 mm
• Ağırlık: 610 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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GB 10 / LR 10 GİTAR/BAS VE ENSTRÜMAN/VOKAL İÇİN EĞİTİCİ/KAYDEDİCİ

 niçi zinemlibede düte ızınıralaçrap irovaF• 

eğitici/kaydedici
− /bas gitarınızı bağlayın(GB-10) veya 

enstruman/vokal performansınızı dahili 
stereo mikrofon ile kaydedin(LR-10)

− Mevcut şarkılarınız ile çalın veya söyleyin
− Mevcut şarkıların üzerine kaydedin (overdub)

− Kayıtlarınızı dahili hoparlör ile kontrol edin 
(LR-10)

− Analog müzik arşivlerinizi dijitize edin (line giriş 
sadece LR-10)

(GB-10), derinlik efekti (LR-10)
 •Tempo kontrolü: %50-100 arası %10’luk basamaklar

ot-imes 6± eli raya sassah tnes 05± :ülortnok noT• n

rilibalınalluk adna ınya ülortnok not ev opmeT• 

içi aysod reh ikednisetsil amlaç( amlaç pool tuO-• n 
beş loop seçilebilir)

 adnısanse amtanyo( unoyisknof kcabhsalF• 
1-10 saniye arası geri atlama)

emtedyak VAW ev amtanyo VAW/3PM• 
)radak eyeyinas 2( ısazıfah tıyak-nÖ• 

 amrud/amalşab adıyak( iğillezö tıyak kitamotO• 
giriş seviyesine göre belirlenir)

 neyemnetsi ,emelzimet ınıralçıgnalşab açraP• 
gürültüyü silme veya büyük dosyaları bölmek 
için dosya bölme özelliği

 ıtrak azıfah CHDS/DS niçi amtanyo ev emtedyaK• 
(2GB kart sisteme dahildir)

 lenoyispo niçi noysarepo nadamnalluk lE• 
foot switch (RC-3F) Muhtelif kullanım modları 
seçilebilir

trop 0.2 BSU niçi ımıratka aysoD• 
:noyispo çü niçi ığanyak çüG• 

− 2 AA ebat batarya (Alkalin veya NiMH)
− USB güç
− Opsiyonel PS-P520 AC adaptör

mm 07 x 03 x 851 :D x Y x G• 
)01-BG( gk61.0 :kılrığA• 

monortem ev ıcıyaldroka ilihaD• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.



ENSTRÜMAN VE VOK AL ÇALIŞTIRICI CD ÇALAR

Bass(BT), gitar (GT) veya mikrofon (VT) yükseltim 
(pre amp) ve efektli C D oynatıcılar
CD-DA/C D-R/C D-RW disk oynatımı
10 saniyelik darbe koruma “anti-shock” hafızası
CD-Text’ten Albüm başlığı/Parça başlığı belirtimi
Bar ölçütü ile Geçen/Kalan zaman gösterimi
+%16’dan –50’ye %1 adımlar ile “pitch” kontrolü
VSA “Variable Speed Audition” ( Değişken Hızda
Dinletim), anahtarı etkilemeksizin tempo kontrolü
Anahtar Kontrolü: ±6 yarım-ton, ±50 sentlik 
hassas ayar ile yarım tonlar halinde
Tekli oynatım ve devamlı oynatım
Tekli “Loop”, Tüm “Loop”, kusursuz Loop giriş-çıkışı
“Flash Back” fonksiyonu (5 saniye’ye kadar önceki 
oynatıma anlık geri dönme)
Kalibrasyon (435–445 Hz) ile Kromatik Akortçu 
(“tuner”)
3 oktav ton osilatörü
Metronom (BPM: 40’dan 220’ye, Vuruş: 2’den 6’ya)
Seviye kontrolü ile 6.3-mm giriş
Ekranda giriş seviye göstergesi
Giriş ve C D sinyalleri arasındaki denge ayar-
lanabilir
3.5-mm stereo line ve kulaklık çıkışları

Kulaklık ses seviye kontrolü
CD (L+ R, L, R) için Mono dinletim fonksiyonu
Dinletim bölme (“Split”) özelliği (sol kanal: C D, 
sağ kanal: giriş sinyali, veya tam tersi)
Kapsamlı 128 x 64 nokta matriks LCD ekran
İki güç desteği seçeneği: alkalin/NiMH pil veya 
opsiyonel AC adaptörü PS-P520
Ebatlar (G x Y x D): 194 mm x 39 mm x 138 mm
Ağırlık (piller hariç): 0.55 kg

Bireysel özellikler

Dahili efekt/ses kontrolleri:
     

       EQ, 10 efekt bankası, Bass yükseltimi
    - GT: 3’e kadar efekt modülü, 10 efekt bankası,   
       seçilebilir “pan” noktası ve frekans menzili ile  
       Gitar Silici
    - VT: Yankı ve eko etkileri, Ses Değiştirici (1 oktav  
      yuk/aşağı), Seçilebilir “pan” noktası ve frekans 
     menzili ile Enstrüman/Vokal Silici

Diğer girişler:
    - BT, GT: Ayak geçiş konnektörü, 5 seçilebilir    
      fonksiyon
    - VT: Ekranda ayrı miks kontrolü ile İkinci  
      mikrofon girişi

17
| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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PCM KAYDEDİCİ  iOS CİHAZLARI İÇİN STEREO KAYDEDİCİ UYGULAMASI

• iPad, iPhone veya iPod touch'ınızı PCM ses 
   kaydedicisine dönüştüren ücretsiz uygulama
• Tascam iXZ, iM2 veya iM2X için ideal yol arkadaşı
• Tascam DR serisi kaydedici gibi görünür ve hissettirir
• Net ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
• 44,1 kHz, 16 bit'te WAV formatını destekler
• 12 saate kadar kayıt süresi
• Geniş zaman göstergesi
• Peak-hold ve sayısal ekranlı ses seviye göstergesi
• Oynatma, Kayıt, Durdurma, Hızlı İleri Alma ve Geri 
   Sarma için geçiş düğmeleri
• Giriş ve çıkış seviye kaydırıcılar
• İki bantlı ekolayzer (kayıt veya oynatma sırasında 
   kullanılabilir)
• Değiştirilebilir giriş sınırlandırıcı ve yüksek geçirgen 
   �ltre
• Stereo/Mono anahtarı, L-R kanal değişimi
• Hoparlör anahtarı

• Soundcloud ile dosya paylaşımı
• Bilgisayarla dosya paylaşımı
• Desteklenen iOS cihazları: iPad, iPad 2, iPhone 4 veya
   daha üstü, iPod touch 4G veya daha üstü
• Desteklenen işletim sistemi: iOS 4.3 veya daha üstü

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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iM2X / iM2 iOS CİHAZLARI İÇİN STEREO KONDANSATÖR MİKROFONU

iM2X iM2

* iPhone dahil değildir

• Apple iPhone 4, iPad veya iPod touch 4G'nizi yüksek 
   kalitede PCM ses kaydedicisine dönüştürür
• Net stereo tanımlama ve minimum faz farkı için XY 
   yönünde stereo kondansatör mikrofonu
• 125 dB SPL'ye kadar ses basıncını kabul eder
• Mikrofon 180 derece döndürülebilir
• CD kalitesinde kayıt sağlar (44,1 kHz/16-bit)
• Giriş seviyesi döner kontrolü
• Giriş seviyesi göstergesi (yeşil/kırmızı)
• Değiştirilebilir sınırlandırıcı
• Dock konektörü yoluyla güç kaynağı, pil gerektirmez
• iOS cihazını yeniden şarj etmek için USB konektörü 
   mevcuttur
• Kolay kurulum (cihazın dock konektörüne bağlanır)
• Tascam 2 kanallı kayıt uygulaması Apple AppStore'dan 
   ücretsiz olarak indirilebilir
• Boyutlar (G × Y × D): 56 mm × 57 mm × 22 mm
• Ağırlık: 30 g

• Apple iPhone 4, iPad veya iPod touch 4G'nizi PCM ses 
   kaydedicisine dönüştürür
• Yüksek kalitede ses kaydı için (44,1 kHz/16 bit) dahili 
   analog/dijital dönüştürücü ile yüksek kalitede stereo 
   kondansatör mikrofonu (Tascam DR-2d ile aynı)
• Ünitenin dock konektörüne bağlanır
• 125 dB SPL'ye kadar ses basıncını kabul eder
• Ünitenin önündeki veya arkasındaki ses kaynaklarını 
   yakalamak için mikrofon 180 derece döndürülebilir
• Giriş seviyesi kontrolü
• Aşırı yüklemeyi önlemek için sınırlandırıcı
• Dock konektörü yoluyla güç kaynağı, pil gerektirmez
• Apple cihazını yeniden şarj etmek için USB konektörü 
   mevcuttur
• Tascam 2 kanallı kayıt uygulaması AppStore'dan 
   ücretsiz olarak indirilebilir
• Boyutlar (G × Y × D): 55 mm × 49 mm × 21 mm
• Ağırlık: 25 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.



20

iXJ2 iOS CİHAZLARI İÇİN MIC/LINE PREAMPLİFİKATÖR

iX J2

* iPhone dahil değildir

• Apple iPhone 4/4S, iPad veya iPod touch 4G ile yüksek 
   kalitede stereo ses kayıtları yapmak için en sık 
   kullandığınız mikrofonları veya line seviyesinde 
   (enstrüman) kaynakları kullanın
• CD kalitesinde kayıtlar için dahili A/D dönüştürücü (44,1 
   kHz/16 bit)
• İki dengesiz stereo giriş konektörü (iki mono veya stereo 
   kaynağı kabul eder)
• Giriş seçimi anahtarı (A/B/STEREO)
• Değiştirilebilir takılabilir güç
• Haber toplama için seçilebilir mono toplayıcı
• Kayıtların bozulmasını önlemek için sınırlandırıcı (mono 
   veya stereo çalıştırma için seçilebilir)
• Ayrı L/R giriş seviyesi döner kontrolleri
• Ayrı L/R giriş seviyesi göstergeleri (yeşil/kırmızı)

• Dock konektörü yoluyla güç kaynağı, pil gerektirmez
• iOS cihazını yeniden şarj etmek için USB konektörü
• Tascam 2 kanallı kayıt uygulaması Apple AppStore'dan 
   ücretsiz olarak indirilebilir
• Boyutlar (G × Y × D): 60 mm × 47 mm × 17 mm
• Ağırlık: 30 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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iXZ iPad, iPhone, iPod için MİKROFON/GİTAR ARABİRİMİ

 Apple iPhone, iPad ve iPod için yüksek kaliteli 
mikrofon/ay

 Ciddi kayıtlar, gitar/bas/vokal eğitimi veya karaoke 
için Apple aygıtınızı kullanın

 Dengeli/dengesiz kombo giriş konektörü (XLR/TS)
 Kondansatörlü mikrofonlar için anahtarlanabilir 

phantom güç
 Mikrofon girişinde seviye kontrolü
 Kulaklık çıkışı
 

bağlama
 

gerektirmez
 

gereklidir

 Tascam 2-parçalı kayıt uygulaması AppStore’dan 
ücretsiz şekilde indirilebilmektedir

 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  
106 mm x 40 mm x 45 mm

 Ağırlık: 0.087 kg

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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iUR2 USB AUDIO/MIDI ARAYÜZÜ YENİ!

• Mac OS ve Windows ile çalışan USB 2.0 Audio/MIDI 
   arayüzü (CoreAudio ve CoreMIDI ile WDM'yi destekler)
• iPad/iPad 2, iPhone 4/4S veya iPod Touch 4G ile de 
   kullanılabilir
• TRS dengeli mic/line girişi (24 dB giriş seviyesine kadar)
• Kondansatör mikrofonu için fantom gücü (harici USB 
   gücü gerektirir)
• Sol kanal enstrüman seviyesine değiştirilebilir
• Gecikme süresi olmadan doğrudan giriş izleme
• Koaksiyel dijital çıkış
• RCA dengesiz line çıkışı
• Kulaklık çıkışı
• Ses çözünürlüğü:
   - iOS cihazları ile 44,1 kHz/16-bit
   - Mac/PC ile 48 kHz/16-bit ve 44,1 kHz/16-bit

• USB veriyoluna bağlandığında iOS ünitesine güç sağlar
• iOS 4.3 veya daha üstünü destekler
• Senkronizasyon için dock istasyonu görevi görebilir 
   (yalnızca 30 pinli konektör)
• Tascam 2 kanallı kayıt uygulaması AppStore'dan 
   ücretsiz olarak indirilebilir
• Standart XLR kabloları ile kaynakları bağlamak için 
   TRS/XLR dönüştürme kabloları dahil edilmiştir
• Mini jak/MIDI dönüştürme kabloları dahil edilmiştir
• Boyutlar (G × Y × D): 100 mm × 20 mm × 120 mm
• Ağırlık: 220 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 100 USB SES ARABİRİMİ

üzüyara ses BSU eli ılanak şıkıç ev şirig ikİ• 
külrünüzöç tib-61 ,zHk 84/1.44• 

)SRT ayev RLX( işirig noforkim ilegneD• 
 alyığılıcara relrötkennok rib ırya edlenap nÖ• 

gitar girişi (TRS)
 tkerid ,)ACR( işirig )enil(tah oerets zisegneD• 

pikap bağlantısı yapılabilmesi için RIAA girişine 
anahtarlanabilir

ilanimret esaş niçi ralpakiP• 
)ACR( ışıkıç tah oerets zisegneD• 

)kaj-inim( ışıkıç kılkaluK• 
şirig zisemkiceg unoyisknof noysazirötinom tkeriD•  

dinlemesine izin verir

 enürötpada CA – ijrene nadnısıtnalğab BSU• 
gerek yoktur

 ev atsiV swodniW ,PX swodniW tradnatS• 
Mac OS X ses sürücüleri kullanır

ridednilihad kireçi ımılızay tıyak yticaduA• 
 mm 821 x 14 x 051 :D x Y x G• 

gk 35.0 :kılrığA• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 125M USB SES/MIDI  ARABİRİMİ

 Mikser işlevli USB ses arabirimi
 Bilgisayar ses sinyaliyle mikrofon, aygıt ve hat 

kaynağını kombine eder ve USB üzerinden miksi 
bilgisayarınıza gönderir

 İnternet üzerinden yayın için (canlı akış) idealdir.
 Bağımsız seviye kontrollü 4 giriş:
 Mikrofon girişi (arkada dengeli XLR/TRS veya önde 

dengesiz mini jak), anahtarlanabilir kısıtlayıcı ve 
Sinyal/Fazla Yük göstergesi

 Gitar girişi (standart telefon jakı)
 Stereo hat girişi (RCA)
 Bilgisayardan USB üzerinden stereo ses girişi
 Doğrudan RCA çıkış jaklarına veya USB üzerinden 

bilgisayara stereo ses çıkışı
 Seviye kontrollü kulaklık çıkışı (mini jak) ve 

monitör çıkışı (RCA)

 Sıfır gecikmeli donanım izleme
 Başlı başına kolay bir karıştırıcı olarak kullanılabilir
 Standart Windows (WDM) ve Mac OS X (CoreAudio) 

ses sürücüleri kullanarak çalışmaktadır
 16 bit / 48 kHz’ye kadar ses çözünürlüğü
 USB 2.0 equipped (also supports USB 1.1)
 USB 2.0 donanımlı (ayrıca USB 1.1’i desteklemektedir)
 USB-güçlü, AC adaptörü gerekmemektedir
 
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  

150 mm x 42 mm x 128 mm
 Ağırlık: 0.5kg

Dayanıklı alüminyum kasa

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 122 MKII  USB SES /MIDI ARABİRİMLERİ

 Windows veya Macintosh bilgisayarlar için 

− İki analog hat girişi (bir tanesi gitar, bas vb. 
enstrumanların girişi için yüksek empedans 
girişe anahtarlanabilir)

− Kulaklık ve hat çıkışı için ortak seviye kontrolü

işirig noforkim RLX ikİ• 
)V84( çüg motnaf rilibanalrathanA• 

 noforkim ütlürüg küşüd ,etilak kesküY• 

ışıkıç IDIM rib ,işirig IDIM riB• 
)rirev iğetsed 1.1 BSU( mınanod 0.2 BSU• 
 tib42/zHk69 niçi raltıyak iletilak kesküY• 

çözünürlük
 etkilrib alrathana onom ev ülortnok eyiveS• 

sıfır-gecikme donanım monitörizasyon
 enürötapda CA – ijrene nadnısıtnalğab BSU• 

gerek yoktur

rellenap nay muynimula malğaS• 
ridednilihad kireçi 5 EL esabuC grebnietS• 

:irelmetsis mitelşi nenelketseD• 
− Windows XP, 32 bit veya 64 bit, 

SP2 veya sonrası
− Windows Vista, 32 bit veya 64 bit, 

SP2 veya sonrası
−

 
Windows 7, 32 bit veya 64 bit

− Mac OS X 10.4.11
− Mac OS X 10.5.6
− Mac OS X, 10.6 (32 bit veya 64 bit versiyonlar)

 mm 74 x 631 x 971 :D x Y x G• 
gk 7.0 :kılrığA• 

iki ses girişi ve iki ses çıkışı sağlar

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 144 MKII USB SES /MIDI ARABİRİMLERİ

 Windows veya Macintosh bilgisayarlar 

− İki analog hat girişi (bir tanesi gitar, bas vb. 
enstrumanların girişi için yüksek empedans 
girişe anahtarlanabilir)

− Stereo dijital ses girişi ve çıkışı (giriş: SPDIF 
çıkış: SPDIF veya AES/EBU olarak seçilebilir)

− Kulaklık ve çıkış seviyeleri için bağımsız 
kontroller

işirig noforkim RLX ikİ• 
)V84( çüg motnaf rilibanalrathanA• 

 noforkim ütlürüg küşüd ,etilak kesküY• 

ışıkıç IDIM rib ,işirig IDIM riB• 
)rirev iğetsed 1.1 BSU( mınanod 0.2 BSU• 
 tib42/zHk69 niçi raltıyak iletilak kesküY• 

çözünürlük
 etkilrib alrathana onom ev ülortnok eyiveS• 

sıfır-gecikme donanım monitörizasyon
 enürötapda CA – ijrene nadnısıtnalğab BSU• 

gerek yoktur

rellenap nay muynimula malğaS• 
ridednilihad kireçi 5 EL esabuC grebnietS• 

:irelmetsis mitelşi nenelketseD• 
− Windows XP, 32 bit veya 64 bit, 

SP2 veya sonrası
− Windows Vista, 32 bit veya 64 bit, 

SP2 veya sonrası
−

 
Windows 7, 32 bit veya 64 bit

− Mac OS X 10.4.11
− Mac OS X 10.5.6
− Mac OS X, 10.6 (32 bit veya 64 bit versiyonlar)

 mm 74 x 631 x 971 :D x Y x G• 
gk 7.0 :kılrığA• 

 için dört ses girişi ve dört ses çıkışı sağlar

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.



27

US 322 USB SES ARAYÜZÜ (2 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) YENİ!

• Windows veya Macintosh bilgisayar için iki ses girişi ve 
   iki ses çıkışı sağlar
• İki XLR/TRS dengeli mic/line girişi
   - Yüksek S/N oranı, düşük giriş gürültüsü ve düşük 
      distorsiyon sunan Tascam HDDA mikrofon 
      preampli%katörleri
   - Kondansatör mikrofonlar için değiştirilebilir fantom 
      gücü (48 volt)
   - Gitar, bas vb. ile kullanmak için yüksek empedansa 
      geçiş yapabilen bir TRS girişi
• İki line çıkışı (RCA veya dengeli TRS)
• 96 kHz/24 bit'e kadar örnekleme hızı
• Yerleşik dijital mikser, "Multi Track" ve "Stereo Mix" 
   modları arasından seçim yapılabilir:
   - DAW kaydı ve oluşturma için Multi Track modu
   - İnternet yayını ve video düzenleme için 
      Stereo Mix modu
• Bilgisayar ekranında kolay miksleme ve efekt işlemleri 
   için mikser paneli
• Bilgisayarda mikser panelini açmak/kapatmak için özel 
   düğme
• Yerleşik efektler:
   - Girişler veya stereo miks için kullanılmak üzere 
      efektler girme (sıkıştırıcı, de-esser, EQ vb.)

   - Herhangi bir mikser kanalı ile kullanılmak üzere yankı 
      gönderme efekti
   - 44,1/48 kHz'lik örnekleme hızlarında bir giriş efekti ve 
      Yankı aynı anda kullanılabilir
   - 88,2/96 kHz'lik örnekleme hızlarında bir dijital efekt 
      kullanılabilir
• Loop-back işlevi bilgisayardan gelen seslerin 
   mikslenmesini ve bilgisayara geri gönderilmesini sağlar
   (Stereo Mix modunda)
• Düşük gecikme süreli izleme
• Harici cihazlardan gelen sinyaller ile bilgisayardan gelen
   sinyaller arasında seviye dengesini ayarlamak için miks 
   kontrolünü izleme
• Her bir çıkış için dahili mikser ve bilgisayar sinyalleri 
   arasında seçim yapılabilen çıkış selektörü
• Seviye kontrollü kulaklık çıkışı
• USB 2.0 veriyolu gücü, AC adaptörü gerekmez
• Cubase LE6 dahildir
• Uyumlu bilgisayar işletim sistemleri: Windows XP, 
   Windows 7, Windows 8, Mac OS × Snow Leopard, Lion, 
   Mountain Lion
• Boyutlar (G × D × Y): 140 mm × 42 mm × 140 mm
• Ağırlık: 500 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 366 USB SES ARAYÜZÜ (4 GİRİŞ / 6 ÇIKIŞ VEYA 6 GİRİŞ / 4 ÇIKIŞ) YENİ!

• Windows veya Macintosh bilgisayar için altı ses girişi ve 
   dört ses çıkışı (ya da Line konektörleri 3 ve 4'ün ayarına 
   göre dört giriş ve altı çıkış) sağlar
• İki XLR/TRS dengeli mic/line girişi
   - Yüksek S/N oranı, düşük gürültü ve düşük distorsiyon 
      sunan Tascam HDDA mikrofon preampli&katörleri
   - Değiştirilebilir fantom gücü (48 volt)
   - Gitar, bas vb. ile kullanmak için yüksek empedansa 
      geçiş yapabilen bir TRS girişi
• İki line konektörü (RCA, değiştirilebilir giriş/çıkış)
• İki line çıkışı (dengeli TRS)
• Stereo dijital giriş (koaksiyel veya optik seçilebilir, 192 
   kHz'ye kadar)
• Stereo dijital çıkış (aynı anda koaksiyel ve optik, 192 
   kHz'ye kadar)
• 192 kHz/24 bit'e kadar örnekleme hızı
• Yerleşik dijital mikser, "Multi Track" ve "Stereo Mix" 
   modları arasından seçim yapılabilir:
   - DAW kaydı ve oluşturma için Multi Track modu
   - İnternet yayını ve video düzenleme için Stereo Mix 
     modu
• Bilgisayar ekranında kolay miksleme ve efekt işlemleri 
   için mikser paneli
• Bilgisayarda mikser panelini açmak/kapatmak için özel 
   düğme

• Yerleşik efektler:
   - Giriş efektleri (sıkıştırıcı, 3 bantlı EQ)
   - Yankı gönderme efekti
   - 44,1/48 kHz'de bir giriş efekti ve Yankı aynı anda 
      kullanılabilir
   - 88,2/96 kHz'lik örnekleme hızlarında bir dijital efekt 
      kullanılabilir
• Loop-back işlevi bilgisayardan gelen seslerin 
   mikslenmesini ve bilgisayara geri gönderilmesini sağlar 
   (Stereo Mix modunda)
• Düşük gecikme süreli izleme
• Miks kontrolünü izleme
• Her bir çıkış için dahili mikser ve bilgisayar sinyalleri 
   arasında seçim yapılabilen çıkış selektörü
• Seviye kontrollü kulaklık çıkışı
• Harici kontrol için uzak konektör
• USB 2.0 veriyolu gücü, AC adaptörü gerekmez
• Cubase LE6 dahildir
• Windows XP/7/8, Mac OS × Snow Leopard, Lion, 
   Mountain Lion ile uyumlu
• Boyutlar (G × D × Y): 140 mm × 42 mm × 140 mm
• Ağırlık: 500 g

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US-200 USB SES/MIDI ARABİRİMİ (2 GİRİŞ-4ÇIKIŞ)

 ses golana 2 niçi ralrayasiglib hsotnicaM ev swodniW• 
girişi, 4 analog ses çıkışı ve bir MIDI giriş/çıkış sunar

 niçi tıyak libom ayev ıralamalugyu ses CP etilak-kesküY• 
idealdir

/tib42 mat nadamlo emliske adnısıyas şıkıç/şiriG• 
96kHz kayıt

rilibelürütşünöd ayonom relşirig taH• 

ireliçteraşi küy ırışa ev laynis adnılanak şirig reH• 

)zisegned( relrötkenok ACR atşıkıç golana reH• 

 ridednisireçi tekap 5 EL esabuC• 
noysazirötinom tcerid golana emkiceg-rıfıS• 

 noforkim etilak-kesküy nayalğas çüg motnaF• 

)ilegned( rötkenok obmok SRT/RLX etşirig golana reH• 

 niçi ısamnalğab tkerid nıratig sab ayev ratiG• 
girişlerden biri enstruman seviyesine değiştirilebilir

 

 ülortnok eyives niçi ralşıkıç tah ev kılkaluK• 

 eyives skim rötinom niçi şıkıç tah ev kılkaluK• 
kontrolü 

 0.2 BSU• 

 çüg nednirezü trop BSU• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 1800  USB SES/MIDI ARABİRİMİ (16 GİRİŞ/4 ÇIKIŞ)

 niçi ralrayasiglib hsotnicaM ayev swodniW• 
16 ses girişi ve 4 ses çıkışı artı bir MIDI girişi 
ve çıkışı
− Fantom güç ve ön panelde seviye göstergeleri 

ile 8 mikrofon/line girişi

− Ön panelde iki adet 6.3mm dengeli 
hat/enstruman girişleri

− Arka panelde ekstra dört adet dengeli hat 
girişi

− Dört hat çıkışı
 ınaro emelkenrö zHk69 etkülrünüzöç tib42• 

ışıkıç rötinom oerets mm3.6 zısmığaB• 
ev FIDPS :şıkıç ,FIDPS :şirig( O/I latijid oeretS•  

AES/EBU arası anahtarlanabilir)
libalınalluk enatlumis relşirig latijid ev golanA• ir

O/I IDIM lanak 61• 
irellortnok eyives kılkaluk ev rötinom zısmığaB• 

noysazirötinom mınanod emkiceg-rıfıS• 
züyara 0.2 BSU• 

idednilihad kireçi )CP/caM( 5 EL esabuC grebnietS• r
:irelmetsis mitelşi nenelketseD• 

− Windows XP, 32 bit veya 64 bit, SP2 
veya sonrası

− Windows Vista, 32 bit veya 64 bit, SP2 
veya sonrası

− Windows 7, 32 bit veya 64 bit
− Mac OS X, 10.6.3 veya sonrası

isaş jatnom kcar U-1• 
ridednilihad kireçi ürötpada CA L5221-SP macsaT• 

 mm 44 x 082 x 384 :D x Y x G• 
gk 1.3 :kılrığA• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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US 2000 16/4 KANAL USB SES ARABİRİMİ

miribara ses 0.2 BSU zHk69/tib42 ,iletilak-kesküY• i

 niçi ralrayasiglib hsotnicaM ayev swodniW• 
16 ses girişi ve 4 ses çıkışı sağlar

mikrofon girişi
− Arka panelde 6 XLR konektör
− Ön panelde 2 XLR/Jack kombo konektör 

(enstruman seviyesine anahtarlanabilir)
− 7. ve 8. mikrofon kanallarında insert imkanı
− İkili mikrofon grupları için 48V fantom güç 

anahtarları
iseyives şirig( şirig enil ilegned 6 edlenap akrA•  

+4dBu ve -10dBV arası anahtarlanabilir)
ırathana onom ednitfiç lanak şirig golana reH• 

kıç latijid oerets ev )FIDPS(şirig latijid oeretS• ış
(SPDIF veya AES/EBU)

şıkıç enil ilegned 4• 
ışıkıç kılkaluk eyives-kesküY• 

 şirig emkiceg-rıfıs unoyisknof rötinom tkeriD• 
monitörizasyonuna izin verir

 nadrayasiglib ,ışıkıç rotinom ,ışıkıç kılkaluK• 
gelen sinyaller ve giriş konektörlerinden alınan 
sinyaller için bağımsız seviye kontrolleri

 eyives ilemedak 5 niçi şıkıç reh ev şirig reH• 
göstergesi 

)zemritkereg rötpada( çüg CA• 
asak latem malğas eli lenap nö muynimulA• 

 kireçi )CP/caM( 5 EL esabuC grebnietS• 
dahilindedir

:irelmetsis mitelşi nenelketseD• 
− Windows XP, 32 bit veya 64 bit, SP2 

veya sonrası

− Windows Vista, 32 bit veya 64 bit, SP2 
veya sonrası

− Windows 7, 32 bit veya 64 bit
− Mac OS X 10.4.11
− Mac OS X 10.5.6
− Mac OS X, 10.6 (32 bit veya 64 bit versiyonlar)

 mm 082 x 44 x 834 :D x Y x G• 
gk 5.2 :kılrığA• 

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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TA-1VP  OTOMATİK TON DÜZELTME VE MİKROFON MODELLEME İŞLEMCİSİ

• Eş zamanlı otomatik akor ve ton düzeltme
   − Gelişmiş kayıt ve düzeltme kabiliyetleri için EVO ses 
   işleme teknolojisi
   − Orijinal performansların etkileyici nüanslarını 
   kaybetmeden, distorsiyonsuz vokal  veya solo 
   enstrumanlarınızın tonlarını eş zamanlı olarak düzeltme 
• Mikrofon modelleme
   − Vokal kanallarınıza yüksek-kaliteli stüdyo 
   mikrofonlarınızın karakteristiklerini verin. 
   − Mikrofona olan uzaklıkla oluşan proksimiti efektini 
   ayarlayabilme imkanı 
• Analog lamba modelleme

r 
   sıcaklığını verin
• Variable knee kompresör
   − Teknoloji harikası dinamik işlemci ile kayıdınızın 
   dinamiklerini değiştirin.
   − Eşik, oran, atak ve “decay” kontrolleri
   − Sürekliliğe sahip değişken “knee” karakteristiği
• Aşağı genişlemeli “gate”
   − Gürültü ve nefes seslerini kapatmak için eşik ve oran 
   kontrollü “gate”
   − Kompresörden bağımsız olarak çalışır

• Değişken-frekans “de-esser”
   − Vokal sibilanslarını yumuşatarak ehlileştirir.
   − Eşik, oran, atak, decay ve değişken yüksek-geçirgen 

• Esnek parametrik 2-band EQ
   − Bağımsız iki band ekolizasyon ile vokal sesinize ince 
   ayar imkanı
   − 6 dB veya12 dB yüksek veya alçak kesme, yüksek veya 
   alçak  shelving (değişken eğimli), bandpass,  notch ve tam 
   parametrik tepeleme
• Otomatik mono veya stereo duble kayıt
   − Ana çıkış üzerinden otomatik olarak dubleli kanalı miksajı 
   veya ayrı bir çıkışa yönlendirirek post işleme ve miksaj olanağı
• Programlanabilir ayarlar
   − Her parametre preset olarak kaydedilebilir
• Geniş yelpazede vokaller için fabrika ayarları
   − Bir çok vokal stili için standart fabrika ayarları ile hızlı 
   çalışma imkanı
• Eş zamanlı MIDI kontrolü
   − Eş zamanlı otomasyon için MIDI kontrol imkanı
• Süper kolay kullanım (her majör fonksiyon için tek anahtar 
   ile etkileşim)
• Boyutlar (G x Y x D):
483 mm x 44 mm x 128 mm
• Ağırlık: 2 kg

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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32 K ANALLI DİJİTAL SES MİKSERİ

Miks bölümü

48 miks kanalı (32 kanal girişi artı 16 geri 
dönüm)
16 “bus” çıkışı, Sekiz AUX çıkışı, bir stereo çıkış
Her bir giriş kanalı (Kanal 1’den 32’ye)
Her bir giriş üzerinde dinamikler (16 “bus”, 
sekiz “Aux” gönderimi, ve Stereo çıkış)
Dahili efekt işleme
On board TC Yankı 
16 artı bir dokunmatik motorize “fader”

Her bir kanal şeridi üzerinde (toplam16 kanal 
şeridi) SEL/S OO /MUTE tuşları ve ring  LE D ile 
bir dönerli şifreleyici (“encoder”)
Beş mikser katmanı (Kn. 1–16, Kn. 17–32, 
“Return” 1–16, “Bus” 1–16, “Aux” 1–8) ve 
banklar ile Kontrol katmanı
Dahili “Talkback” mikrofon
Esnek I/O yönlendirme
“Surround” miksaj kapasitesi
“On-board” otomasyon
Proje yönetimi ile tamamen geci çağırma

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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Giriş ve çıkışlar

Fantom güç ve 20 dB PAD ile 16 XL R dengeli 
MIC girişi
16 T RS dengeli Hat girişi
16 T RS dengesi giriş
Dört atanabilir gönderme/alma
XL R dengeli stereo çıkışı
RCA dengesiz Studio çıkışı
RCA dengesiz 2-kanal girişler
TRS dengesiz Kontrol Odası çıkışı
İki XL R AES/EBU dijital I/O

İki Çapraz (“Coaxial”) dijital I/O
ADAT I/O (8 kanal)
Üç T DI F-1 I/O (24 kanal)
İki kulaklık çıkışı
RCA TC girişi
İki ses I/O bölmesi ( Opsiyonel FireWire, A DAT, 
AES/EBU, Analog, ve T DI F kartları için destek)

Genel

Örnekleme frekansı: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz, 
Çözünürlük: 24-bit
48k ve 96k modlarda aynı miksaj özellikleri
Word Sync Girişi, Çıkışı/”Thru”
MIDI  Girişi, Çıkışı, “Thru”/MTC Çıkışı
İki DM -3200 mikserin basamaklandırılması 
(“cascading”) için özel “Cascade” portu
Seçilen fonksiyonların “hans-free” kullanımı 
için ayak pedalı konnektörü
Opsiyonel
Opsiyonel Ölçüt Köprüsü (“Meterbridge”  
MU-1000)
Opsiyonel FireWire kartı (IF-FW/ DM mkii) 
aracılığı ile DAW’lar arasında ara-bağlantı
Taşıma kontrolü
Opsiyonel ek kart (IF-SM/ DM) ile “Surround” 
dinletim)
Dahili veri saklamak/yüklemek için Compact-
Flash kart
Tascam Mixer Companion yazılımını (Windows 
XP & Mac) içerir
  Bilgisayara sürücüsüz USB bağlantısı
USB aracılığı ile veri Yedekleyin/geri yükleyin
GP I fonksiyonelliği
Ebatlar (G x Y x D): 700 x 230 x 824 mm
Ağırlık: 24 kg

IF-FW/DM MK II 
“FireWire“ kar tı

IF-SM/DM 
“Surround“ dinleme kar tı

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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48+16 K ANALLI DİJİTAL SES MİKSERİ

Mikser bölümü

64 kanal mikser modülü (48 tam fonksiyonlu 
kanal artı 16 “tek” kanal)
24 “bus”, 12 aux gönderimi, 48 direkt çıkış, bir 
“stereo bus”
Her bir tam fonksiyonlu kanal üzerinde dört-
band EQ ve dinamikler
Her bir tam fonksiyonlu kanal üzerinde 
kopmpresör/genişletici ile tam dinamik işleme 
ve geçit
TC Works’ten yankı dahil olmak üzere iki 
yüksek-kalite dijital efekt
Modül parametrelerine doğrudan erişim için 
özel tüm-kanal bölümü

24+1 dokunmatik motorize “fader”
LE D gösretgeleri ile 24 dönerli şifreleyici 
(“encoder”)
Beş mikser katmanı (Kanal. 1–24, Kanal. 
25–48, Kanal. 49–64, “Bus” 1–24, “Aux” 1–12) 
ve DAW kontrolü için bir Uzak konum katmanı
Dahili “talkback” mikrofon
Esnek I/O yönlendirmesi 
Üç “surround” matris
On-board otomasyon
Proje yönetimi ile tamamen geri çağırma

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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Giriş ve çıkışlar

Fantom güç ve 20dB PA D ile 24 XL R dengeli 
MIC girişi
24 T RS dengeli Hat girişi
24 T RS dengesiz giriş
Sekiz atanabilir gönderme/alma
XL R dengeli stereo çıkışı
RCA dengesiz 2-kanal giriş
İki XL R AES/ESBU dijital I/O
İki çapraz (“coaxial”) I/O
ADAT I/O (8 kanal)
Üç T DI F- I/O (24 kanal)
Dört ek slot (opsiyonel FireWire, ADAT, AES/
EBU, Analog ve TDI F kartları için destek)

Altı atanabilir kaynak seçimi ile iki kontrol-
odası monitör çıkış seti
İki kulaklık çıkışı
BNC Word Clock giriş ve çıkışı
RCA “Time Code” girişi
MIDI  Girişi, Çıkışı, “Thru/MTC” Çıkışı

Genel

Örnekleme frekansı: 44.1, 48, 88.2, 96kHz, 
Çözünürlük: 24-bit
48k ve 96k modlarda aynı miksaj özellikleri
İki DM-4800 mikserin basamaklandırılması 
(“cascading”) için özel “Cascade” portu
Opsiyonel FireWire kartı ( IF-FW/ DM mkii) 
aracılığı ile DAW’lar arasında ara-bağlantı
Taşıma Kontrolü
Opsiyonel ek kart (IF-SM/ DM) ile “surround” 
dinletim
Dahili veri kaydetmek/yüklemek için Compact -
Flash kart
Tascam Mixer Companion yazılımını içerir 
(Wİndows XP & Mac)
  Bilgisayara sürücüsüz USB bağlantısı
USB aracılığı ile veri yedekleyin/geri yükleyin
GP I fonksiyonelliği
Seçilen fonksiyonların “hands-free” kullanımı 
için ayak pedalı 
Harici ekipmanın kontrolü için RS-422 seri port
Opsiyonel Vumetre (“Meterbridge” - 
MU-1000)
Vumetre (“Meterbridge”) ebatlar: 

Y x D): 933 x 230 x 824 mm
Ağırlık: 35 kg

IF-SM/DM
“Surround“ dinleme kar tı

IF-SM/DM MKII

“FireWire“ kar tı

(G x 
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DM OPSİYONLARI  DM SERİSİ DİJİTAL SES MİKSERLERİ İÇİN SEÇENEKLER

IF-SM/DM

“Surround” monitor kartı
DM serisi mikserlerin uzantıları içerisine 
kurulur
Sekiz analog çıkış kanalı
44.1k, 48k, 88.2k, 96k işletim
Esnek “downmixing”
Monitör kalibrasyonu için mikserin “Pink 
Noise” oluşturucusunu kullanır
Bireysel kanal Mute/Solo
Bireysel kanal gecikme “tazmini
“Surround” Bass Yönetimi

IF-FW/DM mkii

FireWire arayüz kartı 
Ses, ve veri değişimini kontrol etmek için bilg
isayara basit FireWire ( IEEE-1394) bağlantısı
44.1k, 48k, 88.2k, 96k işletim
Diğer FireWire bileşenleri ile “çiçek zinciri” 
(“daisy chain”) oluşturmak için iki özel 
FireWire jakı
Dahili M IDI  Giriş ve Çıkış portları
Max OS X ve Windows XP uyumluluğu

Windows ve Macintosh için dahili kontrol 
paneli

MU-1000

“Timecode” ekranı ile 24-kanal “meterbridge”
IF-AN/DM

8-kanal analog I/O kartı
IF-AD/DM

8-kanal A DAT I/O kartı (yalnızca 44,1/ 48 kHz)

IF-AE/DM

8-kanal AES/EBU kartı

IF-AV/DM

16 kanal Aviom I/O kartı
24 bitte 44.1/48 khz
800 µs kalibreden düşük gecikme oranı

Stereo link özelliği

IF-CB/DM

16 kanal CobraNet network kartı
48 khz 24 bit örnekleme oranı
Yedek network
Seçilebilir sinyal gecikmesi 1.33/2.67/5.33

CobraNet aplikasyonları dahildir
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Çoklu Parça Kaydı

 96 kHz/24 bit’e kadar 48 parçalı dijital kayıt
 32 bit gezer noktalı ses dosyası kaydı ve parça 

sayım kaybı olmaksızın kayıttan çalma
 Gelişmiş entegre senkronizasyon ve makine 

kontrolü, HDTV üç seviyeli senkronizasyon
 Zaman-damgalı Yayın Dalgası dosya formatı
 Ön panel taşıma, parçayı hazır duruma sokma, 

proje yönetimi ve ölçme fonksiyonları
 Yerleşik 1-TB sabit disk
 Yedekleme, transfer ve eski haline getirme amaçlı 

yerleşik DVD+RW
 %±12.5 varispeed
 Izgaralı tarzda düzenleme

İş İstasyonu / Karıştırma

 Anahtar teslim operasyon: Sorun giderme hususunda 
yazılım çatışması yoktur

 Düzenleme, karıştırma, plug-in’ler ve ölçüler için 

 96 kHz’de 48-kanallı karıştırma
 32 bit gezer nokta karıştırıcı çözünürlüğü
 6 stereo dönüşü (mixdown’da 60 giriş)
 24 veri yolu, 6 aux gönderimi, stereo master veri yolu
 Tam dinamik otomasyon

 Dinamik, 4 bantlı parametrik EQ ve kanal başına 
4 VST plug-in sokuntusu

 

Arka Panel Bağlantıları

 48 TDIF dijital giriş ve çıkış
 Stereo SPDIF Giriş ve Çıkış
 İki 24-kanal seçenekli yuva analog, ADAT veya 

AES/EBU genişletme kartlarını desteklemektedir
 In/Thru BNC Video, otomatik son verme
 - emrev nos kitamoto ,urhT/tuO/nI kcolC-droW CNB

 MIDI giriş ve çıkış
 TRS dengeli 6.3  - mm SMPTE giriş ve çıkış
 6.3 - mm ayaklı kontrolör girişi
 Harici sabit diskler için eSATA PORTU
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  

483 mm x 184 mm x 439 mm
 Ağırlık: 13.7 kg

X 48 MKII 48-PARÇALI HİBRİT SABİT DİSKLİ İŞ İSTASYONU

CO DEVELOPED WITH
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HS 8 8 KANAL SES KAYDEDİCİ / OYNATICI

 •Yüksek profesyonelliğe sahip 8-kanal kaydedici

UDMA desteği dahili hafıza ile CF kartlar arası 
direkt ve hızlı veri transferi sağlar)

 •Endüstri standardı iXML metadata bilgisi içeren 
yayın dalga formatı (BWF) kullanır

:ısıyas lanak amtanyo/emtedyaK• 
− 44.1/48kHz örnekleme oranında 8 kanal 

+ 2 kanal monitör miks kanalı
− 88.2/96kHz örnekleme oranında 8 kanal
− 176.4/192kHz örnekleme oranında 4 kanal
− Üstüste kayıt desteği yoktur

üğülrünüzöç tıyak tib42/61• 

ilk solid-state kaydedicisi (hızlı başlatma 
opsiyonel uzaktan kumanda, paralel kontrol,
RS-232C seri kontrol veya bilgisayar klavyesi 
ile sağlanır)

 oerets rib ke ev noysazirötinom oeretS• 
kanala miksaj için dahili mikser

 • Renkli, dokunmatik TFT ekran arayüzü
tıyak-nö radak eyeyinas 5• 

 • Locate marker (işaretli yere gitme) fonksiyonu 
(otomatik/manuel)

 amtanyo natrA ,rızah kitamotO ,euc kitamotO• 
ve tekrar fonksiyonları

Girişler ve Çıkışlar

 • Stereo miks kanalı için 2 dengeli XLR giriş ve 
çıkış

 • 25-pin D-Sub konektör üzerinde 8 AES/EBU 
dijital giriş ve çıkış 

 şirig latijid UBE/SEA niçi ılanak skim oeretS• 
ve çıkış (XLR)

şıkıç ev şirig kitpo latijid TADA lanak-8• 
ısatkon lortnok lelaraP• 

 C232-SR ayev 224-SR( ısatkon lortnok ireS• 
format)

da ünitesi (RC-HS20PD)
şıkıç/şirig edocemiT ETPMS• 

 ,ranus iğetsed LAP/CSTN( işirig norknes oediV• 
BB ve HD Tri-Level)

)CNB( şıkıç/şirig norknes droW• 
relemliridnelmisi ılzıh nirelrösalk ev nıralaysoD• i 

için bilgisayar klavyesi(PS/2) bağlantı imkanı
 mm 882 x 88 x 384 :D x Y x G• 

gk 8.4 :kılrığA• 
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HS-4000 4 KANAL SES KAYDEDİCİ

 etilak-kesküy niçi ıralamalugyu tıyak ev nıyaY• 
4-kanal ses kaydedici

:udom amşılaç ikİ• 

   - Zaman-çizelge modu: Üniteyi teyp kaydedici 
    gibi kullanın

ısavuy trak FC iliki nerev iğetsed AMDU• 
 iserüs tıyak ev amalaypok adnısara trak FC ikİ• 

uzatma 
 )FWB( ıtamrof aglad nıyay ulnoyisknof emelteraşİ• 

kullanır

unoyisknof isetsil-mıtanyO• 
unoyisknof elttuhS/goJ• 

 niçi relicidedyak reğid ayev OM ,DM ,TAD tucveM• 
ideal değişim ürünü

iserüs amlıça ılzıH• 

 oerets zısmığab iki adnudom kced tfiç etinÜ• 
kaydedici gibi çalışır

 yalok eli üzüyara narke kitamnukod TFT ilkneR• 
operasyon

/259.74/84/840.84/2.88/69 :ıralnaro emelkenrÖ• 
44.1 kHz, 16/24bit çözünürlük

 tıyak-nö radak eyeyinas 5• 

asak etnom kcar U2• 

legned ,)RLX( ralşıkıç ev relşirig golana ilegneD• i 
ekstra monitör çıkışı (XLR)

ıralşıkıç rötinom ev ana ,şirig UBE/SEA• 
trop lortnok ires 224-SR ,trop lortnok lelaraP• 
 edocemiT ETPMS ,utrop lortnok ires C232-SR• 

giriş/çıkış standardı

)CNB( şıkıç/şirig norknes droW• 

)CNB( şıkıç/şirig norknes oediV• 

 natkazu ev adnamuk natkazu ,irefsnart ireV• 
monitörizasyon için Gigabit Ethernet bağlantısı

 adnamuk 02SS-CR ayev DP02SH-CR lenoyispO• 

rilibanıla ıtkıç adnıtamrof 13SEA relejorP• 
 amtanyo natrA ,rızah kitamotO ,euc kitamotO• 

ve tekrar

   - Alma modu: Bağımsız ses dosyaları kaydetme/
    oynatma, oynatım listesi ve hızlı başlatma 
    kullanımı

 unoyisknof )emtig erey ilteraşi( rekram etacoL• 
(otomatik/manuel)

 ılamtanyo adnıyay ev emelnid-nö adralşıkıç şımnatA• 
çevrimiçi fonksiyonu (güvenli monitörizasyon)

)lis ,ritşelrib ,löb( ıralnoyisknof emeltidE• 

Girişler ve Çıkışlar

adnamuk natkazu niçi amtalşab ılzıh lenoyispO• 
 bağlantısı

niçi ımışalyap irev eli ireletinü amaloped iciraH•  
USB konnektör

relemliridnelmisi ılzıh nirelrösalk ev nıralaysoD• i 
için bilgisayar klavyesi(PS/2) bağlantı imkanı
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HS-2000 STEREO SES KAYDEDİCİ

 niçi ıralamalugyu tıyak ev nıyay lenoyseforP• 
yüksek-kalite stereo ses kaydedici

 •Mevcut DAT, MD, MO veya diğer kaydediciler için 
ideal değişim ürünü

 yalok eli üzüyara narke kitamnukod TFT ilkneR• 
operasyon 

amara edniğilnisek iserak mliF• 

 adnamuk 02SS-CR ayev DP02SH-CR lenoyispO• 

 unoyisknof )emtig erey ilteraşi( rekram etacoL• 
(otomatik/manuel)

lamtanyo adnıyay ev emelnid-nö adralşıkıç şımnatA• ı 
çevrimiçi fonksiyonu (güvenli monitörizasyon)

)RLX( ışıkıç rötinom artske ilegneD• 

ıralşıkıç rötinom ev ana ,şirig UBE/SEA• 

ısatkon lortnok lelaraP• 

ısavuy trak FC iliki nerev iğetsed AMDU• 

 iserüs tıyak ev amalaypok adnısara trak FC ikİ• 
uzatma

 nereçi isiglib atadatem LMXi ıdradnats irtsüdnE• 
yayın dalga formatı (BWF) kullanır

/84/840.84/2.88/69/4.671/291 :ıralnaro emelkenrÖ• 
47.952/44.1 kHz, 16/24bit çözünürlük

tıyak-nö radak eyeyinas 5• 

)lis ,ritşelrib ,löb( ıralnoyisknof emeltidE• 

 ev amtanyo natrA ,rızah kitamotO ,euc kitamotO• 
tekrar, jog/shuttle fonksiyonları

ısatkon lortnok ires 224-SR• 

ısatkon lortnok ires C232-SR• 

şıkıç/şirig edocemiT ETPMS• 
)CNB( işirig norknes oediV• 

)CNB( şıkıç/şirig norknes droW• 
 natkazu ev adnamuk natkazu ,irefsnart ireV• 

monitörizasyon için 1000BASE-T Ethernet 
bağlantısı

 adnamuk natkazu niçi amtalşab ılzıh lenoyispO• 
bağlantısı

niçi ımışalyap irev eli ireletinü amaloped iciraH•  
USB konnektör

relemliridnelmisi ılzıh nirelrösalk ev nıralaysoD• i 
için bilgisayar klavyesi(PS/2) bağlantı imkanı

unoyisknof isetsil-mıtanyO• 

asak etnom kcar U2• 

Girişler ve Çıkışlar

)RLX( ralşıkıç ev relşirig golana ilegneD• 

)RLX( ıralşıkıç rötinom ilegned zısmığaB• 
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HS 2 STEREO SES KAYDEDİCİ

 niçi ıralamalugyu tıyak ev nıyay lenoyseforP• 
yüksek-kalite stereo ses kaydedici

 •Mevcut DAT, MD, MO veya diğer kaydediciler 
için ideal değişim ürünü

 yalok eli üzüyara narke kitamnukod TFT ilkneR• 
operasyon

ısavuy trak FC iliki nerev iğetsed AMDU• 
 iserüs tıyak ev amalaypok adnısara trak FC ikİ• 

uzatma 
 nereçi isiglib atadatem LMXi ıdradnats irtsüdnE• 

yayın dalga formatı (BWF) kullanır
 •Örnekleme oranları: 192/176.4/96/88.2/48.048/

48/47.952/44.1 kHz, 16/24bit çözünürlük
 

tıyak-nö radak eyeyinas 5• 
 adnamuk 02SS-CR ayev DP02SH-CR lenoyispO• 

 unoyisknof )emtig erey ilteraşi( rekram etacoL• 
(otomatik/manuel)

)lis ,ritşelrib ,löb( ıralnoyisknof emeltidE• 
 amtanyo natrA ,rızah kitamotO ,euc kitamotO• 

ve tekrar, jog/shuttle fonksiyonları
unoyisknof isetsil amlaÇ• 
adnıtabe jatnom kcar U2• 

Girişler ve Çıkışlar

)RLX( ralşıkıç ev relşirig golana ilegneD• 
 •Bağımsız dengeli monitör çıkışları (XLR)

ıralşıkıç rötinom ev ana ,şirig UBE/SEA• 
ısatkon lortnok lelaraP• 

ısatkon lortnok ires C232-SR• 
 e2-YS lenoyispo( şıkıç/şirig edocemiT ETPMS• 

senkron genişletmesi ile sağlanır)
)CNB( işirig norknes oediV• 

)CNB( şıkıç/şirig norknes droW• 
 natkazu ev adnamuk natkazu ,irefsnart ireV• 

monitörizasyon için 1000BASE-T Ethernet 
bağlantısı

 •
bağlantısı

 ımışalyap irev eli ireletinü amaloped iciraH• 
için USB konnektör

-liridnelmisi ılzıh nirelrösalk ev nıralaysoD• 
meleri için bilgisayar klavyesi (PS/2) bağlantı 
imkanı
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RC-SS20  / RC-HS32PD FLASH START CONTROLLERS FOR HS RECORDERS

 •20 ışıklandırılmış buton

 .bv tkefe ,snona edreletinü 1RDC-SS ev 1R-SS• 

modunu destekler
 isemelküy nö nıralaysod niçi mıtanyo )ılzıh(şalF• 

için Yükle/Durdur butonu 
 nekrışalkay unos açrap( isiçteraşi unos layretaM• 

işaret verir)

 ıyaydem iliçes edreletinü 1RDC-SS ev 1R-SS• 
belirten CF/CD işaretçisi

 rileg etkilrib eli olbak m5.4• 

redaf ayev mıtalşab ılzıh niçi 0002-SH ev 0004-SH•  
başlatma/durdurma kontrolü

amnukod TFT ilkner niçi ülortnok mat ninicidedyaK• tik 
ekran arayüzü

DCL ilkner skirtam tod 23x46 neretsög ınıda aysoD•  
ekran ile 32 hızlı çalım anahtarı

 udom kced tfiÇ ayev )aknab 3 x notub 23( udom kced keT• 
(16 buton x 6 banka)

:udom udom amşılaç ikİ• 

rudrud/talşab ügrüs ev tilik Bd0( ügrüs mm001 ikİ•  
özelliği)

   - Hızlı çalma: Butona basıldığında direkt çalım başlar

   - Bekletme: Bir dosya çalarkan diğer dosya butonuna 
     basılarak rezerv konumuna alınır, çalan dosya sona 
     erdiğinde seçilen otomatik olarak devreye girer

 kılkaluk ev rölrapoh rotinom niçi noysazirötinoM• çıkışı

mişiteli nednirezü 6TAC eli icidedyaK• 

RC-HS20PD RC-HS32PD

narke kitamnukod TFT ilkneR• 
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Kayıt

 ev amalaypok ,emelkedey ısaydem tıyak FC ikİ• 
aralıksız kayıt desteği sağlar

ürmö lip nuzu elyimiteküt ijrene küşüD• 
 narke kitamnukod TFT ilkner nelibalırıdnalıçA• 

arayüz aracılığıyla kolay takip ve operasyon

 malpot eli ılanak skim oerets + tıyak lanak-8• 
10-kanal kayıt

tıyak lanak-8 etkülrünüzöç tib42/zHk69• 
tıyak lanak-4 etkülrünüzöç tib42/zHk291• 

 iğetsed )FWB(VAW nıyay eli atadatem LMXi• 

:ıralnoyispo çüg filethuM• 
− AA pil x10
− NP tip pil
− AC adaptör (paket içeriğindedir)
− Harici DC girişi
− Endura bataryalar için opsiyonel V-mount 

adaptörü
tıyak-nö radak eyeyinas 5• 

noforkim ilihad niçi emelrileb tıyaK• 
 emsek snakerf-tla ev iciyeltimil niçi lanak reH• 

özelliği
ıralatkon emelteraşi leunam ayev kitamotO• 

ilaynis mrala anışıkıç kılkaluK• 
unoyisknof tıyak-rarkeT• 

 nö alyıcama isemnellegne nımınalluk ılataH• 
panel kilitlenebilir

Girişler ve Çıkışlar

 teda 8 eli çüg motnaf V84 zısmığab niçi irib reH• 

A/D dönüştürücüler (standart XLR konektör)
)ednirezü rötkenok 52BD( şıkıç ev şirig UBE/SEA 8• 

 ınaro emelkenrö ednişirig UBE/SEA reH• 
dönüştürücüsü

)rötkenok RLX( şıkıç golana ilegned 2• 
)rötkenok CNB( şıkıç latijid oeretS• 

şıkıç/şirig edocemiT ETPMS• 
şıkıç/şirig edacsaC/kcolC droW/oediV• 

)oerets mm3.6( ışıkıç kılkaluK• 
ısıtnalğab eyvalk 2/SP niçi emridnelmisi lanaK• 

 niçi irefsnart irev zıh-kesküy arayasiglib CP• 
USB 2.0 bağlantı

 niçi irefsnart irev zıh-kesküy arayasiglib CP• 
mm 062 x 001 x 072 :D x Y x G• 

 gk 56.3 :kılrığA• 

* Aralıksız kayıt ve kopyalama gelecek güncellemeler ile sağlanmaktadır

HS P82  PROFESYONAL ÇOK-KANALLI ALAN KAYDEDİCİ
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RC F82 HS-P82 İÇİN FADER ÜNİTESİ

 lortnok tekerah ev redaf niçi 28P-SH macsaT• 
kumanda ünitesi

 lortnok iniseyives şirig ayev skim nılanak reH• 
eden sekiz 100 mm sürgü (toz korumalı)

 skim ayev nap ,iniseyives şirig nılanak reH• 
seviyesini kontrol eden sekiz potans

 olos ev retsam( snatop iki niçi skim oeretS• 
seviyeler için)

notub zikes niçi ıralnoyisknof etuM tıyak ev oloS• 
 adıyak ev mişire ınıralnarke muluruk lanaK• 

aktif/deaktif hale getirmek için sekiz buton
 mişire anınarke muluruk R/L niçi skim oeretS• 

ve kayıda aktif/deaktif hale getirmek için 
özel buton

 anıralnarke muluruk etomeR ev muluruk reskiM• 
erişim için 4 direkt erişim butonu (kısayol) 

 lezö niçi irellortnok tekerah ibig potS/yalP• 
butonlar

)oerets(relrötkenok şirig )enil(tah RLX ilegneD• 
 iki( relrötkenok şıkıç )enil(tah RLX ilegneD• 

stereo çift)

noyisknof kcabklat ılşınalluk eli noforkim ilihaD• u
elrötkenok işirig şünöd RLX ilegned niçi kcabklaT• ri 

(seviye ayarlama ve solo kontrol içerir)
rilibenelrötinom nednirezü kılkaluk ilaynis şünöD• 

ritpihas enülortnok eyives ısıtnalğab kılkaluK• 
 ,onoM L ,onoM ,oeretS unoysazirötinom kılkaluK• 

R Mono olacak şekilde ayarlanabilir
 edlikeş kecelibalunok enirezü ninetinü 28P-SH• 

tasarlanmıştır
 ınya( rınalğab eyetinü 28P-SH alyığılıcara 2/SP• 

kablo ile enerji alır)
rilibanalğab )2/SP(eyvalk iciraH• 

mm 062 x 36 x 072 :D x Y x G• 
gk 5.2 :kılrığA• 
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HD P2 PORTATİF, YÜKSEK-ÇÖZÜNÜRLÜK STEREO KAYDEDİCİ

Kayıt

hsalF tkapmoK :ısaydem tıyaK• 
külrünüzöç tib42/61 ,ısara zHk291/1.44• 

 adnıtamrof FWB ilteraşi namaz ,şımamlırıtşıkıS• 
kayıt yapar

iğillezö tıyak rarket ev iğelleb tıyak-nÖ• 
rilide tıyak ilkerüs ıralaysod seS• 

Girişler ve Çıkışlar

 emnelküy ırışa golana ev mıtlaza ,çüg motnaF• 
limitleyici özellikli dengeli XLR mikrofon girişleri

)ACR( işirig tah oerets zisegneD• 
)ACR( ışıkıç tah oerets zisegneD• 

)leyiskaok( şıkıç ev şirig latijid FIDPS• 
)kaj oerets mm3.6( ışıkıç kılkaluK• 
rölrapoh ev noforkim onom ilihaD• 

trop eriWeriF niçi ıtnalğab eli ralrayasiglib caM/CP• 
irellortnok eyives golanA• 

Senkronizasyon

)RLX( şirig edocemiT CTL/ETPMS• 
emeltilik kitamoto edocemiT ETPMS• 

şirig kcolC oediV• 
iğetsed norknes level-irT• 

 kense ev karıB ev eltiliK ,emeltiliK )emarF(eraK• 
serbest-dönüş ayarları

ıralnaro emelkenrö şikeç-ırakuy ev şikeç-ığaşA• 

Kullanım Rahatlığı

kilrezneb anımınalluk ev eniyezüy isenikam pyeT• 
rig misi acyalok alyığılıcara iseyvalk rayasigliB• işi 

ve düzeltme
narke DCL ılıça ev şineG• 

 ıralşut loyasık niçi ralnoyisknof nelişire açkıS• ve 
LED işaretçiler

ısavuy trak FC şimnelziG• 
 ayev )dCiN ayev HMiN ,nilakla( lip AA teda zikeS• 

DC güç adaptörü ile çalışır
erüs mınalluk taas 5.5 kışalkay eli isemelseb liP• si

 ,ısatnaç amışat ,ısıksa zumO :ralrauseskA• 
AC adaptörü(CS-P2)

mm 56 x 691 x 062 :D x Y x G• 
gk 2.1 :kılrığA• 
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DV RA1000 HD SABİT DİSK SÜRÜCÜLÜ AUDIO/DSD KAYDEDİCİ

 etilak-kesküy adnıtamrof DSD ayev tib42/zHk291• 
stereo kaydedici

ürüs ksid tibas ilihad karalo tkerid inisirev seS• cüsüne 
kaydeder

 tıyak WR±DVD ıralaysod FFIDSD ev evaW tsacdaorB• 
medyasına kaydeder (UDF 1.5 disk formatında)

)adnıtamrof AD-DC( rapay tıyak ayaydem WR/R-DC• 
ama vişra inisirev ses eksid R±DVD netksid ilihaD• çlı 

kaydeder
 tibas ilihad nedrelksid kitpo ayev ralaypok ksiD• diske 

ses dosyalarını aktarır
rudulmuyu mat raltıyak WR+DVD eli 0001AR-VD• 

 dnab-3 ev noyserpmok ıldnab-koç ılçama gniretsaM• 
EQ işlemci

alnoyisknof emeltide ev ıralnoyisknof tuo/ni edaF• rı
trop 0.2 BSU• 

O/I ACR zisegned ev RLX ilegneD• 
ralşıkıç ev relşirig UBE/SEA ilegneD• 

 3-FIDS ılçama müşünöd icirah ev emelşi ses DSD• 
DSD I/O

ülortnok iseyives şiriG• 

iseyives şıkıç mumiskam rilibanalrayA• 
ülortnok not 6±%• 

urhT/tuO/nI cnyS droW• 
trop laires C232-SR ev adnamuk natkazu ulolbaK•  

ısıtnalğab eyvalk 2/SP• 
ıralnotub noyisknof ılmınat ıcınalluK• 

narke latsirk tikil ılamtalnıdya nadakra ,şineG• 
amlıça kitamoto rebareb eli uşut yalP• 

amrıdnalaramun ıkraş kitamoto edlikeş natrA• 
 filethum ibig yalp B/A ev ydaer otua ,euc otuA• 

oynatım modları
ışıkıç kılkaluK• 

Uygulamalar

icidedyak retsaM• 
gniretsaM• 
tıyak ılnaC• 

ıralmuluruk seS• 

 mm 753 x 59 x 384 :D x Y x G• 
gk 8.6 :kılrığA• 
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48

DA 3000 YÜKSEK TANIMLI SES KAYDEDİCİ / AD/DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ YENİ!

• En zorlu talepler için gelişmiş 2 kanallı ses kaydedici
• Burr-Brown dönüştürücüler ile en yeni devre tasarımı ve 
   mükemmel ses kalitesi için seçilmiş bileşenler
• Kanallar arasında daha az interferans için çift monaural 
   D/A dönüştürücüler
• PCM 192 kHz, DSD 5,6 MHz'ye kadar örnekleme hızı
• Kayıtta ve oynatmada örnek doğruluğu ile yüksek 
   kesinlik seviyesinde saat senkronizasyonu
• SD/SDHC veya CompactFlash ortamına kayıt
• SD/SDHC, CompactFlash veya USB &ash sürücü 
   ortamından oynatma
• DD modu, DAT ID'leri algılayarak ses materyalini 
   otomatik olarak kanallara ayırır
• XLR analog dengeli G/Ç
• RCA analog dengesiz G/Ç
• Koaksiyel dijital G/Ç (SPDIF)
• XLR dijital G/Ç (AES/EBU / SPDIF)

• BNC dijital G/Ç (SDIF-3 / DSD-raw)
• Wordclock G/Ç (çıkış Thru olarak değiştirilebilir)
• 8 kanallı senkronize kayıt ve oynatma için dört adede 
   kadar ünite aşamalandırılabilir
• Okunması kolay LED seviye göstergeleri (24 nokta)
• OLED ekranı (128 x 64 nokta) geniş görüntüleme açısı 
   ve yüksek görünürlük sağlar
• 1U kompakt boyut

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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HD-R1  “SOLID-STATE“ SES K AYDEDİCİ

1-U rack-montajlı  “solid state” ses  kaydedici
Kayıt ortamı olarak popüler, güvenli Compact -
Flash kart kullanır.

Ses veri formatları: PCM (16-/24-bit), MP3
Desteklenen örnekleme hızları: 44.1, 48 kHz
Açılıp kapanabilir 20-dB PAD ile XL R dengeli 
mikrofon/hat I/O
Fantom güç (arka panelde etkinleştirilebilir, 
ön LE D belirteci)
“Euroblock” terminal I/O
Dengesiz RCA I/O
Ön panlelde dönerli analog giriş seviye 
kontrolleri
SP DI F Dijital I/O (koaksiyel ve optik)
Dosya transfer ve kontrolü için RJ-45 Ethernet 
arayüzü (100-Mbit/s) 

Kontrol için RS-232 arayüzü
D-sub 25-pin paralel uzaktan kontrol arayüzü
Paralel arayüz vasıtası ile Doğrudan Oynatım 
“Direct Play”
Oynatarak başlatım (güç geldiğinde oynatımın 
başlatılması)
Ön panel üzerinde seviye kontrolü ile Kulaklık 
jakı
Giriş Üzeri (“ Input Through”) ve “Auto Fade” 
fonksiyonları
Oynatım ile birlikte canlı stereo girişinin giriş 
dinletimi/miksajı

Aralıklı, ve daha fazlası

EUROBLOCK SPDIF RS-232C PARALLELRCAXLR LAN

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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SS R200 / SS CDR200 SOLID STATE/ C D - R W  S E S  K A Y I T  C İ H A Z L A R I

 SS-R200: Solid state stereo ses kayıt cihazı
− CD, CF veya USB belleği kayıt ortamı olarak 

kullanmaktadır
− Yüksek güvenilirlik için hareketli mekanizması yoktur
− Bellekten WAV dosyası kaydını/çalmasını 

desteklemektedir
 SS-CDR200: Kombine solid state / CD-RW stereo 

− CD-RW kayıt cihazı için geçerli ortam:
CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA

 

− CD (ISO 9660 formatı) ve bellekten MP3 dosyası 
kaydını/çalmasını destekler

− CD’den belleğe ve bellekten CD’ye kopyalama 
(CD-DA veya Veri CD’si)

 Olağanüstü yer tasarrufu sağlayan 1-U rafa monte 
edilme özelliği

 44.1/48 kHz’de 16 bit çözünürlük
 24-bit WAV dosyası çalma
 Örnekleme oranı dönüştürücüsü dahildir
 64 KBit/s’den 384 KBit/s’ye MP3 bit oranları
 Zaman damgalama için yerleşik saat
 Mevcut kasetçalar veya MD/CD kayıt cihazının yerini 

almak için idealdir
 Toplantı tutanaklarının kaydı için uzun süreli kayıt

 Ses kurulumları için uzun süreli çalma ve çeşitli 
çalma modları (tümü, klasör, çalma listesi (3’e 
kadar), tekli, rastgele, tekrarlama)

 Hafıza kartındaki WAV dosyaları için düzenleme 
işlevleri (bölme, birleştirme, silme, tekrar adlandırma)

 Pitch kontrolü, anahtar kontrolü, arama, otomatik 
işaretleme, otomatik hazırlama, artarak çalma, güç 
geldiğinde başlama 

 Senkronize kayıt
 Elle veya otomatik parça artışı
 Hızlı başlatma ve EOM özellikleri
 XLR dengeli ve RCA dengesiz analog I/O
 Koaksiyel SPDIF dijital I/O
 Mono miks çalma
 D-sub 9 pinli RS-232C seri kontrol portu
 D-sub 25-pinli paralel kontrol portu
 Klasör/dosya adı düzenleme ve uzaktan kontrol için 

bilgisayar klavyesi (PS/2, USB) girişi
 Kablolu uzaktan kontrol dahildir (5m)
 Opsiyonel doğrudan oynatma uzaktan kontrolü 

(RC-SS20) ve ayaklı kontrolör (RC-3F)
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 

483 mm x 44 mm x 301 mm
 Ağırlık: 3.4 kg (SS-R200), 3.7 kg (SS-CDR200)

SPDIF RS-232C PARALLEL PS/2RCAXLR

ses kayıt cihazı
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SS R100 SOLID STATE SES KAYIT CİHAZI

 Solid state stereo ses kayıt cihazı
− SD, CF veya USB belleği kayıt ortamı olarak kullanır
− Yüksek güvenilirlik için hareketli mekanizması yoktur
− WAV ve MP3 dosya kaydını/kayıttan çalmayı 

destekler
 Olağanüstü yer tasarrufu sağlayan 1-U raf monteli
 44.1/48 kHz’de 16 bit çözünürlük
 24 bit WAV dosyası kayıttan çalma
 Mevcut kasetçalar, CD veya MD kayıt cihazlarının yerine 

koymak için idealdir
 Toplantı tutanakları kaydı için uzun süreli kayıt özelliği

 Ses kurulumları için uzun süreli kayıttan çalma ve çeşitli 
kayıttan çalma modları (tümü, klasör, oynatma listesi 
(3’e varan sayıda), tekli, rastgele, tekrarlamalı)

 Hafıza kartındaki WAV dosyaları için düzenleme işlevleri 
(bölme, birleştirme, silme, tekrar adlandırma)

 Pitch kontrolü, anahtar kontrolü, arama, otomatik işaretleme, 
otomatik hazırlama, artarak çalma, güçle başlayan çalma

 Senkronize kayıt
 Elle veya otomatik parça artışı
 Hızlı başlatma özelliği

 RCA dengesiz analog I/O
 Örnekleme oranı dönüştürücülü koaksiyel

SPDIF dijital I/O, 
 Mono miks kayıttan çalma
 Klasör/dosya adı düzenleme ve uzaktan kontrol için 

bilgisayar klavyesi (PS/2, USB) girişi
 Kablolu uzaktan kontrol dahildir (5m)
 Taşıma ve perde kontrolü için opsiyonel ayaklı 

kontrolör (RC-3F)
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  

483 mm x 44 mm x 301 mm
 Ağırlık: 3.4 kg

SPDIF PS/2RCA
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RC-3F / RC-20  UZAKTAN KUMANDA

 •CD-500/CD-500B, SS-R100, SS-R200, SS-CDR200, 
DR-40, DR-100MKII, DP-03, DP-24 ve diğer 
desteklenen Tascam ürünleri için

 niçi ülortnok nınıralzahic düte 01-RL ev 01-BG• 
mükemmel ürün

Wm 3 :imiteküt çüG• 
mm 221 x 23 x 091 :D x Y x G• 

gk 55.0 :kılrığA• 

rınata nednirezü etinü nelide lortnok noyisknoF• 

rıdadnıfarat tla ninetinü umurud liP• 
 •3.9m kablo ucunda 2.5mm TRS konektör
 •Çıkış formatı: UART sinyal (9600 bps baud rate, 

even parity)
 •Güç kaynağı iki AA ebat pil (manganese, alkalin 

veya NiMH şarj edilebilir piller)

RC-20

 CD-500/CD-500B, SS-R100, SS-R200, SS-CDR200 ve 
diğer desteklenen Tascam aygıtları için doğrudan 
çalma uzaktan kontrolü

 Bağlı aygıttaki parçaların, program adımlarının veya 
oynatma listesi girdilerinin çalmaya başlatılması için 
20 geniş düğme

-

 Eğer bağlı aygıt hızlı yüklemeye izin veren bir çalma 
modundaysa, kayıttan çalmanın durdurulması ve 
parçaları hızlı yükleme için DURDUR/YÜKLE düğmesi

 
olduğunda ve bu aygıt tarafından güç sağlandığında 
yanar

 Düğmelerin üzerinde şeritlerin etiketlendirilmesi 
için boşluk

 
 Güç tüketimi: 4.1 mW
 Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik):  

210 mm x 20 mm x 94 mm
 Ağırlık: 0.38 kg

RC-3F
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RC 900 U Z A K T A N  K U M A N D A  Ü N İ T E S İ

• Tascam Kaydediciler ve CD Oynatıcılar için evrensel 
   uzaktan kumanda ünitesi
• Kompakt ve HS-4000/HS-2000/HS-2, CD-9010/9010CF, 
   CD-6010, SS-R200/SS-CDR200 kaydediciler/oynatıcılar-
   la kolay kullanım
• Doğru işaretleme için alüminyum tekerlek
• Profesyonel kullanım için oldukça dayanıklı tuşlar:
• LED göstergeli standart taşıma tuşları
• Flash başlatma ve/veya işaretleme için 10 tuşlu tuş 
   takımı
• Sık kullanılan uygulamalar için 5 işlev tuşu (işlevler 
   sabittir ve kontrol edilen modele göre değişiklik 
   gösterir)
• 16 basamaklı LC ekran

• Tascam RS-232C seri protokolü
• AC adaptörü dahildir (Tascam PS-P520)
• Güç tüketimi: 1 W
• Boyutlar (G x Y x D): 176 mm x 59 mm x 215 mm
• Ağırlık: 1,4 kg

| Nisan 2013Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.
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DV-D01U  PROFESYONEL DVD ÇALAR

1U “rack” montajına uygun DVD oynatıcı 
Birden fazla DVD ve C D formatlarını destekler:

DVD Video− 
DVD Audio− 
VCD (Video CD)− 
SVC D (Super Video C D)− 
CD-DA ( Dijital Audio C D)− 

Bir çok dosya formatı ile uyumludur:
Audio: MP3, WMA, WAV− 
Resim: JPE− 
Video: ASF, MPEG-2/MPEG-1, DivX− 

Dolby Digital Surround
DTS Digital Surround
RCA analog stereo ses çıkışı
Optik SP DI F dijital ses çıkışı 
Kompozit video çıkışı

S-Video çıkışı 
Komponent video çıkışı
HDMI (“High D
Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arayüzü)
Aşamalı tarama
FVPP (“Fine Video Picture Processing”- Ayrıntılı 
Video Görüntü İşleme)
HDCP uyumlu (şifreleme standardı)
Oynatarak Başlatma (“Power-on Play”) 
(Zamanlayıcı ile Başlatma)
RS-232C seri portu
Kızıl ötesi kablosuz uzaktan kumanda
Ebatlar (G x Y x D): 482 mm x 51 mm x 269 mm
Ağırlık: 2.6 kg
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CD 9010 / CD 9010CF YAYIN İÇ İN CD ÇALARLAR 

 Yayın stüdyoları ve ticari kuruluşlar için profesyonel 
kalitede CD çalar

 Ağır-görev tepsi mekanizması ve elle çıkarma kolu 
bulunan yüksek güvenilirliğe sahip TEAC sürücüsü

 Son derece dayanıklı tuşlar ve fader
 Yüksek kaliteli ses için özenle seçilmiş elektronik 

bileşenler
 Arkadan aydınlatmalı geniş LC ekran
 Aydınlatmalı taşıma anahtarları
 Çevrimiçi çalışabilme
 MP3 veya BWF/WAV kodlamalı dosyalarla CD-DA 

(ses CD’si) ve CD-R (veri CD’si) desteği
 500’e varan sayıda, CD başına 9 işaret noktası hafızası
 Programlı çalma
 Otomatik işaretleme, otomatik hazırlama ve artmalı 

çalma
 ±%12.5 perde kontrolü
 Word sync in/through (BNC)
 Örnek Oranı Dönüştürücü 48 kHz/44.1 kHz
 Dengeli stereo hat çıkışı (XLR)
 Dengesiz stereo monitör çıkışı (jak)
 Seviye kontrollü kulaklık çıkışı
 Yedek CD çalar bağlantısı için dengeli stereo mix 

girişi

 AES/EBU (XLR) ve koaksiyel SPDIF dijital çıkışları
 Paralel port (D-sub 37 pin)
 RS 232C seri port
 Rafa monte edilebilir gövde (yarı-raf büyüklüğünde, 3U)
 Opsiyonel aksesuarlar:

− RC-9010 Uzaktan kontrol birimi (ışıklandırılmış 
tuşlar, jog dial ve ekran)

− AK-S9010 Kasterli Stant (iki stant kombine 
edilebilir)

− Rahat çalışma için AK-A9010 Alüminyum 
dirseklik

CD-9010CF ek özellikleri

 Kompakt Flaş bellek kartlarından çalma için 
CF kart slotu

 Programlar hem CD hem CF kartındaki parçaları 
içerebilir

 Stereo/Mono seçim anahtarı
 Dengeli stereo monitör çıkışı (XLR)
 BNC konnektöründe  AES/EBU çıkışı (XLR yerine), SPDIF 

çıkışı bulunmamaktadır
 USB klavye konnektörü
 Boyutlar (WxHxD): 220x137x362 mm
 Ağırlık: 5.3kg / 5.5 kg (CD-9010/CD-9010CF)
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CD 6010 PROFESYONEL CD ÇALAR

 Yayın, kurulum veya tur uygulamaları için yüksek 
güvenilirliğe sahip, tepsili CD çalar

 Ses CD-R/RW, MP3 ve WAV kayıttan yürütme
 20 parçaya kadar hızlı başlatma yeteneği
 Parça seçimi ve hızlı başlatma için sayısal tuşlar
 Hassas arama
 20’ye varan sayıda işaret noktası hafızası
 Geriye atlama fonksiyonu
 Otomatik işaretleme, otomatik hazırlama, artan 

şekilde çalma, intro kontrol ve devam etme özellikleri
 Ses CD’leri için indeks araması, MP3 CD’leri için dizin 

arama özelliği
 Çalma modları Tekli, Tüm ve Programı (99 parçaya 

kadar) kapsamaktadır
 100 CD’ye kadar çalma programı hafızası
 RTekrarlama modları Tekli, Tüm ve A-B’yi kapsamaktadır
 Parçalar arasında seçilebilir aralık zamanı
 ±16% perde kontrolü
 Anahtar orijinal fonksiyon (sadece hızı değiştirme)
 Fade in/out (10 saniyeye kadar)
 Zaman göstergesi (geçen parça zamanı / kalan parça 

zamanı / toplam kalan)
 Güç geldiğinde başlama (zamanlayıcı işlevi)
 Çoklu birimlerde aktarmalı çalma

 Fader start / etkinlik başlatma
 Kazara çalışmayı önlemek için kilit fonksiyonu
 Anti-şok hafızası
 XLR dengeli analog çıkış (çıkış seviyesi teknik destek 

tarafından özelleştirilebilir)
 RCA dengesiz analog çıkış
 Koaksiyel dijital çıkış (SPDIF)
 AES/EBU dijital çıkış (XLR)
 Mono çıkış
 Seri kontrol (RS-232C, D-sub 9-pin)
 Paralel kontrol portu (D-sub 15-pin)
 Ses kontrollü kulaklık çıkışı
 Anahtarlanabilir kontrol hoparlörü
 Son mod hafızası (Çalma modu / Program / 

Tekrarlama modu / Zaman göstergesi)
 Mesaj sonu bildirimi
 Arkadan aydınlatmalı LC ekran
 Rafa monte edilebilir gövde (2 U)
 Kablosuz uzaktan kontrol dahildir
 Mevcut seçenekler:

− Çeşitli işlevler için ayaklı kontrolör (RC-3F)
− Doğrudan çalma için uzaktan kontrol (RC-20)
− 20 parça, anons veya efekte anında ulaşım için 

hızlı başlatmalı uzaktan kontrol (RC-SS20)
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CD-500 / CD-500B   ULTRA KOMPAKT CD ÇALAR

 •Ultra kompakt rack montaj CD çalar 
 •Yüksek güvenlikli motor 

ısamzinakem emelküy DC ülügrüS• 
amuko VAW ev )s/tiBK291( 3PM ,ses WR/R-DC• 

 •
r 

amara edniğilnisek iserak mliF• 
 ne ığıdlıtalşab nınamuko( unoyisknof amrığaÇ• 

son noktaya dönüşü)

 ıraldom amuko margorp ev ümüt ,ilkeT• 
(99 parçaya kadar) 

 )radak eksid 001( azıfah niçi ıralmargorp amukO• 
 •Tekli, tümü ve A-B özellikli tekrar  
 •Parçalar arası değiştirilebilir aralık zamanı 

)rirev iğetsed 1.1 BSU( mınanod 0.2 BSU• 

 )unoyisknof amalnamaz( yalp no-rewoP• 
 •Çoklu ünite kullanımında sıralı okuma 

 trats tneve / trats redaF• 

 )nip-9 bus-D ,C232-SR( lortnok ireS• 
 •Seviye kontrollü kulaklık çıkışı 

 eyireg adnısarıs amuko( unoyisknof amalta ireG• 
bir iki saniye atlatma) 

 ortni ,rızah kitamoto ,emelteraşi kitamotO• 
kontrol fonksiyonu

 unoyisknof maveD• 
 amara skedni ednirelksid seS• 
 amara rösalk ednirelksid 3PM• 

 •Özellikli döner encoder ile %±16 hız kontrol 
 )riritşiğed ızıh ecedas( unoyisknof not lanijirO• 

 kileyinas 5.0 ,radak eyeyinas 01( tuo/ni edaF• 
basamaklar) 

 nalak / iserüs açrap neçeg( isegretsög namaZ• 
parça süresi/ toplam kalan süre)

 unoyisknof emeltilik niçi mınalluk şılnaY• 
 ısazıfah koş-itnA• 

 şıkıç golana zisegned ACR• 
 )FIDPS( şıkıç latijid kitpO• 

 )FIDPS( şıkıç latijid leyiskaoC• 
  tuptuo onoM• 

 nıralnoyisknof filethum alyığılıcara ladep çÜ• 
kontrolü (opsiyonel Tascam RC-3F) 

 / margorP / udom amukO( ısazıfah dom noS• 
Tekrar modu / Zaman göstergesi) 

 isiglib unos jaseM• 
 DCL ılamtalnıdya nadakrA• 

 rileg eli adnamuk natkazu zusolbaK• 
(alıcı istenirse devre dışı bırakılabilir)

usolbak çüg rilibalırakıÇ• 

CD-500B ek özellikleri  

 kinket iseyives şıkıç( şıkıç golana ilegned RLX• 
destek aracılığıyla özelleştirilebilir) 

 şıkıç latijid UBE/SEA RLX• 

ısatkon lortnok lelarap nip-51 bus-D• 
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 •CD-200:  Kullanımı kolay, hesaplı CD çalar 
 •CD-200i:  iPod dock ve ekstra hat girişli  

 •Yüksek kalite TEAC sürücü (CD-R ve CD-RW 
destekler) 

 

 kcabyalp DC oiduA• 
 •MP3 ve WAV dosyalarını CD'den çalar 
 •MP3 ve WAV CD'leri için klasör seçme işlevi 

  ıraldom amlaç ılmargorP ev kışıraK ,ilkerüS• 
 )rösalK ,ispeH ,keT( rarkeT• 

 iğillezö lortnok ortnİ• 
-iglib açrap ev ıçtanas adnuğudlo rilibalınalluK• 

lerini göstermek için CD text ve ID3 tag desteği 
 ,nalaK ,neçeG :AD-DC( isegretsög namaZ• 

Toplam Kalan; MP3: Geçen) 
 lortnoc hctip % 5.21±• 

 )eyinas 01( azıfah kcohs-itnA• 

 ışıkıç kılkaluk üllortnok eyiveS• 
 )ACR( şıkıç golanA• 

 )kitpo ev leyiskaok( ralşıkıç latijid FIDPS• 
 adnamuk natkazu zusolbaK• 

)U2( isaş tnuom-kcar "91• 

CD-200i ek özellikleri:  

şirig tah artske ev kcod doPi• 
ralşıkıç oediv-s ev oediv doPi edlenap akrA• 

 tah oerets nedetinü rib icirah edlenap nÖ• 
giriş için ekstra bağlantı noktaları

 mm 892x 59 x 184 :D x Y x G• 
)i002-DC( gk 7.4 ,)002-DC( gk 2.4 :kılrığA• 

iPod™, Apple’ın tescilli markasıdır

CD çalar

CD-200iB ek özellikleri:

ralşıkıç RLX ilegneD• 

CD 200 / CD 200i CD ÇALAR / IPOD DOCK CD ÇALAR CD 200iB /
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CD-200SB   SOLID-STATE / CD OYNATICI

• Çok yönlü, güvenilir ve kullanımı kolay katı hal ve 
   CD oynatıcı
• SD/SDHC kartlardan veya USB bellekten WAV, MP3, 
   MP2, WMA, AAC dosyalarını oynatma
• CD-R ve CD-RW'den WAV, MP3, MP2 dosyalarını 
   oynatma
• Ses CD'si oynatma
• SD/SDHC kartlarda ve USB bellekte 10 adet kullanıcı 
   tanımlı klasöre doğrudan erişim için ön panel tuşları
• CD'den katı hal ortamına seslendirme (WAV veya 
   MP3 formatında)
• Disk değiştirici için ideal değişim
• Sürekli, Tekli, Rasgele ve Programlı oynatma 
   modları
• Oynatmayı tekrarlama (Tek, Tümü, Klasör)
• Giriş Kontrolü özelliği
• Varsa sanatçı ve parça bilgilerini görüntülemek için 
   CD Metni ve ID3/WMA/AAC etiket desteği
• Süre görünümü (CD-DA: Geçen, Kalan, Toplam 
   Kalan; Diğerleri: Geçen)

• CD'ler ile %±14 aralık kontrolü
• Darbelere dayanıklı bellek (10 saniye)
• Seviye kontrollü kulaklık çıkışı
• Dengeli analog çıkış (XLR)
• Dengesiz analog çıkış (RCA)
• SPDIF dijital çıkışlar (koaksiyel ve optik)
• Kablosuz uzaktan kumanda dahildir
• 19 inç rafa monteli kasa (2U)
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CD A550 / A750 CD ÇALAR / AUTO REVERSE KASET DECK

Genel

 •Kompakt rack monte kasada birleştirilmiş CD 
oynatıcı ve auto-reverse kaset deck

amtanyo ılkılılmaved ısara kced tesak ev DC• 
 tide aypok niçi eglöb şimnelteraşİ• 

özellikli CD Kaset kopyalama
ınarke LF kişelrib ılmaspaK• 

ralşıkıç zısmığab niçi ıcıtanyo DC ev kced tesaK• 
 şıkıç katro iğidlibeliridnelnöy nığanyak neliçeS• 

)tesaK ayev DC( ışıkıç skim onoM• 
)tesak ayev DC( ışılıça çüg kitamoto adamlaÇ• 

)tesak ecedaS( ışılıça çüg kitamoto attıyaK• 
)ridednilihad tekap( adnamuk natkazu zusolbaK• 

CD Oynatıcı 

 WR-DC ev R-DC( rotom CAET etilak kesküY• 
medya desteği)

amuko is’DC seS• 
amuko ınıralaysod VAW ev 3PM ned’DC• 

imiçes rösalk ednirelksid VAW ev 3PM• 
)B-A ayev ispeH( amuko ılrarkeT• 

 amuko DC margorp ev kışırak ,ilket ,imiaD• 
modları

unoyisknof kulşob kitamotO• 

 3DI ev txet DC niçi irelmisi ıkraş ev ıçtanaS• 
okuma desteği

 ,amalrızah kitamotO ,emelteraşi kitamotO• 
İşaretleme çağırma fonksiyonları

ısazıfah koş-itnA ,amrıdnalaramun edlikeş natrA• 
ülortnok hctip % 5.21±• 

)leyiskaok( şıkıç latijid FIDPS ,)ACR( şıkıç golanA• 

  kced tesaK

emtedyak ev amtanyo esrever-otuA• 
ımıtlaza ütlürüg B ybloD• 

unoyisknof etum tıyaK• 
)emnöd arıfıs( çayas ilkillezö ZTR• 

lortnok hctip %01±• 

CD-A750 Ek Özellikleri  

ralşıkıç ev şirig ilegned RLX• 
utrop lortnok lelaraP• 

utrop lortnok ireS• 
 mm 572 x 831 x 384 :D x Y x G• 

 :kılrığA• 
6.3 kg (CD-A550)  
6.5 kg (CD-A750)
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PROFESYONEL CD K AYDEDİCİ

Profesyonel C D-R, C D-RW ve tüketici C D-R ve 
CD-RW disklere kaydeder
Düşük kalitel veya hasar gören disklerin 
okunabilirliğini arttırmak için seçilebilir 
okuma hızı
24-bit A/ D ve D/A dönüştürücüler
Giriş örnek hızı dönüştürücüsü (32 kHz’den 
48 kHz’ye)
Bağımsız L/ R analog giriş seviyesi kontrolü
Dijital ses
Senkronize kayıt fonksiyonu 
Otomatik veya manuel parça bölme
1’den 30 saniyeye kadar, 1-saniye’lik adımlar 
halinde dijital “fade in/out”
Sessizlik kaydetmek için kayıt ses kesme (“rec 
mute”) fonksiyonu
CD-RW’leri silebilir/sonlandırılmasını 
kaldırabilir
CD-Text desteği
PS/2 klavye C D-Text girişi için ve bir “remote” 
kontrol olarak kullanılabilir
Zamanlayıcı fonksiyonu (güç geldiğinde 
oynatma)
Devamlı, tek, rastgele, veya programlı oynatım 
(09 şarkıya kadar)

Tüm, tekli, veya A-B tekrarlı oynatım
YENİ: “Auto Cue” fonksiyonu 
YENİ: Seçilebilir atlama modu: parça-parça 
veya 1-dakikalık adımlarla zıpla
YENİ: “Auto Ready fonksiyonu 
CD’lerdeki tüm MP3 dosyalarını oynatır 
(yalnızca 128 Kb/s)
Klasörler içerisindeki MP3 dosyalarını oynatır
Ekranda MP3 etiketlerini gösterir ( ID 3)
“Pitch” kontrolü (±16% 0.1’den 1.0%’a 
adımlar ile)
“Anahtar kontrolü” (±6 yarım-ton)
“Key original” fonksiyonu (Anahtarı 
değiştirmeden tempo değişimi)
SP DI F çapraz (koaksiyel) dijital I/O
Optik T OS dijital I/O
RCA dengesiz analog I/O
Kablosuz uzaktan  kumanda dahildir
YENİ: Kızıl-ötesi “remote” alıcı devre dışı 
bırakılabilir
2U “rack” montaj yapısı
Ebatlar (G x Y x D): 483 x 93 x 308 mm
Ağırlık: 4.9 kg
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CD-RW901 SL  PROFESYONEL CD K AYDEDİCİ

CD-R, CD-RW ve tüketici için olan CD-R ve CD-RW 

disklere kaydeder

YENİ:Düşük-seviyeli veya hasar gören disklerin 

okunabilirliğini arttırmak için seçilebilir okuma hızı

24-bit A/D ve D/A dönüştürücüler

24-bit A/D ve D/A dönüştürücüler

XLR dengeli analog I/O

RCA dengesiz analog I/O

Çapraz (“coaxial”) ve optik dijital I/O (SPDIF)

AES/EBU dijital I/O

Otomatik örnek hız dönüştürücüsü (44.1 kHz, iptal 

edilebilir)

L/R analog giriş seviye kontrolü

Dijital ses 

Senkronize kayıt fonksiyonu 

Seviyeye göre “trim” fonksiyonu ile otomatik parça 

arttırımı, “Zaman Parça Arttırımı: Her 1-10 dakikada 

bir CD parça ID’si ekler)

Alfabetik işaretleri koyun, Alfabetik Arama (“Index 

Search”) fonksiyonu

YENİ: Seçilebilir atlama modu, isminden parçaya göre, 

veya 1-dakikalık adımlar ile arama

1’den 30 saniyeye,1-saniyelik adımlar ile Dijital “fade 

in/out”

Sessizlik kaydetmek için kayıt ses kesme fonksiyonu 

(“rec mute”)

CD-RW’leri Silme/Sonlandırmalarını kaldırma

Tüm, tekli veya A-B tekrarlı oynatım 

Devamlı, tekli, rastgele veya programlı oynatım (99 

parçaya kadar)

“Auto Cue”, “Auto Ready”, “Call”, ve inkremental 

fonksiyonları 

CD’lerdeki MP3 dosyalarını oynatır

Klasörler içerisindeki MP3 dosyalarını oynatır

Ekranda MP3 etiketlerini gösterir (ID3)

“Pitch” kontrolü (±16% in 0.1 to 1.0% steps) 

“Pitch” kontrolü (±16% 0.1’den 1.0%’a adımlar ile)

“Anahtar kontrolü” (±6 yarım-ton)

“Key original” fonksiyonu (Anahtarı değiştirmeden 

tempo değişimi)

Seçilebilir kopya kimliği, “CD-Text” desteği

Metin girişi ve taşıma kontrolü için bilgisayar klavye 

konnektörü

RS-232C seri kontrolü (9-pin D-sub)

Paralel kontrol (15-pin D-sub)

  Oynatarak başlatım: Güç geldiğinde oynatımı 

başlatır

YENİ: CD-RW901SL ile devamlı kayıt

Kablolu uzaktan kontrol dahildir

2U rack-montajlı yapı 

Ebatlar (G x Y x D): 483 x 93 x 309 mm

Ağırlık: 5.4 kg
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CC 222 SL MKII CD KAYDEDİCİ / KASET DECK 

General

 tıyak etesaK ned'DC ev ey'DC nettesaK• 
 •Deck'ler arası sürekli çalma 

 şirig zisegned SCR zısmığab ed etkced iki reH• 
ve çıkışlar 

 ev )aczınlay( ışıkıç pyet ışıkıç enil ılaramun 2• 
CD ya da teyp çıkışı arasında seçilebilir 
(öncelik teybindir)

 irellortnok eyives şirig golanA• 
 şıkıç/şirig latijid kitpo ev laixaoC niçi icidedyak DC• 

 şirig onohp AAIR niçi ısıtnalğab elbatnruT• 
 ışıkıç kılkaluk pihas enülortnok eyiveS• 

 rileg eli adnamuK natkazU• 

CD-RW  

 niçi relksid AD-WR-DC ,AD-R-DC ,WR-DC ,R-DC• 
kızaklı yükleme CD sürücü

 noysagivan ısara relrösalk nereçi ıralaysod 3PM• 
imkanı sunan, MP3 okuma desteği

relücürütşünöd AD/DA tib42• 
ülortnok iseyives şirig latijiD• 

DI aypok rilibeliçeS• 
 ücürütşünöd ınaro emelkenrö kitamotO• 

(devredışı bırakılabilir)

amrıdnalaramun açrap edlikeş natra erög eyeyiveS• 

 ısamrıdnalaramun açrap namaz edlikeş natrA• 
( 1-10 dakika)

unoyisknof kulşob kitamotO• 
 norknes erög eniseyives ses rilibanalrayA• 

kayıt başlatma
)ısara ns03-1( tuo/ni edaF• 

iğillezö etuM droceR• 
 ev amlaç kışırak ,amlaç ılmaved ,amlaç ilkeT• 

program çalma (maksimum 99 parça)
unoyisknof rarkeT• 

unoyisknof lortnok ortnI• 
)5.21±%( lortnok zıH• 

)notimes 6-1( lortnok noT• 
emlis ksid WR-DC• 

 amalrızah eyemtedyak rarket irelksid WR-DC• 

 uluruK :amtalşab ralaç DC adnığıdlıça çüG• 
uygulamalarda güç verildiğinde CD çaları başlatır

 

Cassette

esrever otuA• 
isemegridni ütlürüg B ybloD• 

ülortnok zıh 01±%• 
)nöd arıfıS( ZTR• 

iğillezö etuM droceR• 
unoyisknof amara SPC• 

 mm 592 x 831 x 384 :D x Y x G• 
gk 9.6 :kılrığA• 
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202 MKIV İKİLİ “AUTO

Bir ünitede iki kaset deck’i
Her iki deck üzerine devamlı, çift yönlü kayıt
Her iki deck’te paralel kayıt
Normal ve yüksek dublaj kapasitesi
Senkronize ters dublaj (“reverse dubbing”)
“Intro check” fonksiyonu
“Computomatic Program Search” (CPS) 
Boş tarama fonksiyonu
“Pitch” kontrolü (±%12)
Dolby N R ve HX Pro

Dengesiz RCA giriş ve çıkışları
Karışan kayıtlar için ayrı seviye kontrolü ile 
mikrofon girişi

 ,)”yalp no-rewoP“( amtalşab karatanyO  
zamanlayıcı fonksiyonu
Kulaklık jakı 
19-inç rack’a montajlanabilir şase
Ebatlar (G x Y x D): 482 x 139 x 286 mm
Ağırlık: 4 kg
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PROFESYONEL MİNİ DİSK K AYDEDİCİ / CD ÇALAR

CD Çalar

CD-R, C D-RW, C D-R Dijital Ses ve CD-RW Dijital Ses 
disklere ile uyumlu
ISO 9660 C D’lerindeki MP3 dosyalarını oynatır 
(ayrıca içerisindeki klasörleri)
ID 3 etiket gösterimi (MP3 dosyalarının içerisinde 
saklanan artist bilgisi ve başlık isimleri)
YENİ: “Pitch” kontrolü (+%16’dan -%50’ye eş 
zamanlı olarak tempo ve “key” değişimi
“Key original” fonksiyonu 
“Fade-in / fade-out” (1–30 saniye)
Bağımsız dijital ve analog çıkışlar
  Bilgisayar klavyesi vasıtasıyla taşıma kontrolü

MD Kaydedici

Stereo, Mono, LP2 ve LP4 kayıt/oynatım
Analog kayıt için bağımsız giriş seviye kontrolleri 
(L/ R)
“Pitch” kontrolü (±12.5 %)
Otomatik parça arttırımı
Yeni: Zaman parça arttırımı (Her 1-10 dakikada 
bir, parça ekler)
Senkronize kayıt fonksiyonu
Fade-in / fade-out (1–30 saniye)
Üzerine yazarak kayıt

Düzenleme fonksiyonları  (parçaları böl, birleştir, 
taşı)
Bireysel dijital I/O (optik) ve analog I/O ( RCA)
Başlık girişi ve harici kontrol için bilgisayar klavye 
konnektörü

Genel

4 x hızda Mini Disc çoğaltımı
MD–C D devamlı oynatım
Devamlı, tek, rastgle, veya programlı (99 şarkıya 
kadar= oynatım
Tüm, tekli, veya A-B tekrarlı oynatım
“Auto Cue” ve “Auto Ready” fonksiyonları 
  Oynatarak başlatma (“Power-on Play”) 
fonksiyonu
Seviye kontrolü ile kulaklık çıkışı 
Giriş örnek hızı dönüştürücüsü (32’den 48 kHz’ye)
RS-232C seri kontrolü
Opsiyon olarak dengeli giriş/çıkış kiti 
bulunmaktadır (LA-MC1)
Kablosuz uzaktan kumanda dahildir
YENİ: uzaktan alıcısı devre dışı bırakılabilir
Kompakt 2U rack-montajlı şase
Ebatlar (G x Y x D): 483 x 94 x 308 mm
Ağırlık: 5.4 kg

MD-CD1 MKIII
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PA-R200

•  Ağ fonksiyonuna sahip 5.2 kanallı surround alıcı 
•  8 ohms'de kanal başına 80 watt (20 Hz - 20 kHz, % 0,08 THD, 

2 kanaldan yürütmeli, FTC)
•  7 HDMI giriş ve 1 çıkış
•  6 analog ses girişi (1 ön, 5 arka)
•  Zone 2 için Pre/Line çıkışı başka bir odada dağıtılmış

ses oynatımına izin verir
•  Surround Arka veya Ön Yüksek pre çıkış
•  3D için HDMI® desteği
•  Marvell Qdeo™ teknolojisi ile 4K'ya kadar HDMI video 

yükseltme
•  InstaPre- vue™ teknolojisi ile resim içinde resim giriş kaynağı 

önizlemesi
•  Ön panel USB portu yoluyla doğrudan dijital iPod/iPhone 

bağlantısı
•  Tüm kanallar için TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit DACs 

(PCM1690)
•  Tamamen farklı çıkış aşaması devresi
•  Yerel ağ yoluyla ses dosyalarının oynatımı (MP3,

WMA, WMA Kayıpsız, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC,
LPCM)

•  İnternet radyosu ve bulutta müzik yayını hizmeti bağlantısı 
(simfy, vTuner, Spotify, AUPEO!)

•  iPod touch/iPhone ve Android telefonlar için TASCAM uzak 
uygulamalarını destekler

• DLNA sürüm 1.5
• HDTV özellikli (720p/1080i) komponent video değiştirme (2 giriş, 
1 çıkış)

• 5 Kompozit Video girişi (1 ön, 4 arka) ve 1 çıkış
• 4 Dijital Ses girişi (2 optik, 2 koaksiyel)
• 2 paralel subwoofer pre çıkışı
• Oyunlar için 4 DSP modu: Rock, Sports, Action ve RPG
• Güç tüketimini azaltmak için Hibrid Bekleme fonksiyonu
• 2 USB portu (1 ön, 1 arka)
• Yığın Depolama Sınıfı USB bellekten oynatma özelliği -Oda 

akustik düzeltmesi için Audyssey 2EQ® 
• Ses yüksekliği düzeltmesi için Audyssey Dynamic EQ® -En iyi 

dinleme seviyesi ve dinamik aralığı korumak için Audyssey 
Dynamic Volume® 

• Zone 2 için bağımsız Bass/Treble/Balance kontrolleri -40 FM/AM 
rasgele ön ayarlar 

• Tüm ev modu 
• Akıllı kılavuz
• 3 adet programlanabilir 12 volt tetikleyici (ayarlanabilir gecikme ile)
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PA-R100

•  Ağ fonksiyonuna sahip 5.2 kanallı surround alıcı 
•  8 ohms'de kanal başına 80 watt (20 Hz - 20 kHz, % 0,08 THD, 

2 kanaldan yürütmeli, FTC)
•  7 HDMI giriş ve 1 çıkış
•  6 analog ses girişi (1 ön, 5 arka)
•  Zone 2 için Pre/Line çıkışı başka bir odada dağıtılmış

ses oynatımına izin verir
•  Surround Arka veya Ön Yüksek pre çıkış
•  3D için HDMI® desteği
•  Marvell Qdeo™ teknolojisi ile 4K'ya kadar HDMI video 

yükseltme
•  InstaPre- vue™ teknolojisi ile resim içinde resim giriş kaynağı 

önizlemesi
•  Ön panel USB portu yoluyla doğrudan dijital iPod/iPhone 

bağlantısı
•  Tüm kanallar için TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit DACs 

(PCM1690)
•  Tamamen farklı çıkış aşaması devresi
•  Yerel ağ yoluyla ses dosyalarının oynatımı (MP3,

WMA, WMA Kayıpsız, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC,
LPCM)

•  İnternet radyosu ve bulutta müzik yayını hizmeti bağlantısı 
(simfy, vTuner, Spotify, AUPEO!)

•  iPod touch/iPhone ve Android telefonlar için TASCAM uzak 
uygulamalarını destekler

•  DLNA sürüm 1.5
•  HDTV özellikli (720p/1080i) komponent video değiştirme (2 

giriş, 1 çıkış)
•  5 Kompozit Video girişi (1 ön, 4 arka) ve 1 çıkış

-4 Dijital Ses girişi (2 optik, 2 koaksiyel)
•  2 paralel subwoofer pre çıkışı
•  Oyunlar için 4 DSP modu: Rock, Sports, Action ve

RPG
•  Güç tüketimini azaltmak için Hibrid Bekleme fonksiyonu
•  2 USB portu (1 ön, 1 arka)
•  Yığın Depolama Sınıfı USB bellekten oynatma özelliği -Oda 

akustik düzeltmesi için Audyssey 2EQ® 
•  Ses yüksekliği düzeltmesi için Audyssey Dynamic EQ® -En iyi 

dinleme seviyesi ve dinamik aralığı korumak için Audyssey 
Dynamic Volume® 

•  Zone 2 için bağımsız Bass/Treble/Balance kontrolleri -40 
FM/AM rasgele ön ayarlar 

•  Tüm ev modu 
•  Akıllı kılavuz
•  3 adet programlanabilir 12 volt tetikleyici (ayarlanabilir 

gecikme ile)
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LA 40 MKIII HAT (LINE) DÖNÜŞTÜRÜCÜ (DENGELİ/DENGESİZ, Bİ-DİREKSİYONEL) 

LA 80 MKII / LA 81 MKII  HAT DÖNÜŞTÜRÜCÜ (DENGELİ/DENGESİZ) 

şıkıç RLX ilegned ev şirig ACR zisegned lanak 4• 
şıkıç ACR zisegned ev şirig RLX ilegned lanak 4• 

 lanimon nelibanalrathana ısara uBd02- eli uBd4+• 
XLR seviyesi

isertemoyisnatop amalşart niçi lanak reh lenap nÖ•  
(±12 dB)

isiçteraşi laynis niçi lanak reH• 
ırathana latpi esaş niçi lanak reH• 

Bir mono kanal diğer dört kanal yönlendirilebilir 
veya bir stereo giriş iki stereo şeklinde gönderi-
lebilir (RCAdan XLRye, XLRden RCAya)

zemritkereg rötpada CA ,ığanyak çüg ilihaD• 
asak etnom kcar U1• 

 ilegned ev şirig ACR zisegned lanak 8 :08-AL• 
XLR çıkış

 zisegned ev şirig RLX ilegned lanak 8 :18-AL• 
RCA çıkış

 nelibanalrathana ısara uBd02- eli uBd4+• 
nominal XLR seviyesi

-oyisnatop amalşart niçi lanak reh lenap nÖ• 
metresi (±12 dB)

 isiçteraşi laynis niçi lanak reH• 

ırathana latpi esaş niçi lanak reH• 

kullanılabilir
zemritkereg rötpada CA ,ığanyak çüg ilihaD• 

asak etnom kcar U1• 

gk 3 :kılrığA• 

gk 3 :kılrığA• 
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LM 8ST HAT MİKSERİ

MH 8 SEKİZ KANAL KULAKLIK AMPLİFİKATÖRÜ

ireskim tah pihas enisemridnelnöy laynis kensE• 
 ev ıralnolas rops/kılğas ,ıralado snarefnoK• 

restoranlar gibi yerlerin sistem kurulumlarında 
ideal çözümdür

 şirig oerets 8 niçi ralkanyak ikedniseyives taH• 
kanalı (dengeli TRS)

üllortnok eyives karalo ke ednirezü lanak icniriB•  
mik/hat girişi

)zisegned/ilegned( şıkıç oerets 2• 
aralo zısmığab alanak oerets reh şirig oerets reH• k 

miks edilebilir:
− ST1: Giriş sinyali ST1 çıkışına gönderilir
− ST2: Sinyal ST1 seviye kontrolünden önce

(sürgü öncesi/pre-fader) ST2/AUX çıkışına 
gönderilir

− AUX: Sinyal ST1 seviyesi kontrolünden sonra 

−

 

ST2/AUX seçimi için kanallar üzerinde anahtarlar
 ev uBd4+ nednirezü lenap akra iseyives şiriG• 

-10dBV arası seçilebilir
 DEL emnelküy ırışa ev laynis ednirezü lanak reH• 

işaretçileri
 eyives oerets DEL emedak tröd niçi şıkıç reH• 

metreleme
rilibanalrathana ayonom şıkıç oerets reH• 

ortnok eyives ev )XUA/2TS ,1TS(kanyak rilibeliçeS• llü 
yüksek güce sahip kulaklık çıkışı

 ana ilegned niçi kamalğab iyetinü alzaf nedriB• 
giriş ve çıkış

ırathana latpi esaş ev lanimret esaŞ• 

gk 8.3 :kılrığA• 

 çüg-kesküy pihas enisemridnelnöy laynis kensE• 

 kılkaluk oerets tfiç iki inirib reh nılanak 8• 
bağlanabilir

 

rilibanata şirig oerets 2 alanak reH• 
emnelküy ırışa ev laynis ,ülortnok iseyives şiriG•  

LED işaretçileri her stereo giriş için mevcuttur
nelibanalrathana adnılanak kılkaluk reh karalo kE•  

direkt stereo giriş

)Wm052 + Wm052( ücüg şıkıç kesküY• 
 DEL emnelküy ırışa ev laynis ,ülortnok eyiveS• 

işaretçileri her kulaklık kanalında mevcuttur
rilibelürütşünöd ayonom lanak reH• 

 şirig 2 oerets ev 1 oerets ıralşıkıç kcabdloF• 
sinyallerinin başka ünitelere gönderilmesine 
izin verir

ıralrathana latpi esaş ev lanimret esaŞ• 
gk 3 :kılrığA ,asak etnom kcar U1• 

asak etnom kcar U1• 

(sürgü sonrası/post-fader) ST2/AUX çıkışına 
gönderilir
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