
•  Özelliştirilebilir sistemi ile sadece ihtiyacınız kadar 
kanala ve özelliğe sahip olursunuz. Kullanmadığınız 
fonksiyonlara fazladan harcama yapmanıza gerek yok.

•
  
İş akışınıza ve mekan büyüklüğünüze göre orta 
veya geniş ölçekli kurulum seçeneği.

•
  

Akıllıca tasarlanmış kontrol sistemi, dokunmatik 
ekranı ve foksiyonel dizaynı ile kolay ve hızlı miks.

•
  

Dokunmatik ekranlı ana modül ile miks içerisindeki 
farklı parametrelere hızlı erişim. 

•
  

Detaylı görsel takip ve profesyonel seviye 
göstergeleri  ile miksinizi tekrar keşfedin.

•
 

Pro Tools'a entegre yapısı ile sadece Avid'in 
sağlayabileceği miks derinliğini yakalayın. 

•
  

Logic Pro, Nuendo ve diğer EUCON™ destekli 
programlarınız üzerindeki hakimiyetinizi arttırın.

•
  

Yüksek hızlı EUCON bağlantısı ile etkili, esnek ve 
hassas yeni otomasyon sistemini tecrübe edin. 

•
  

Sekiz profesyonel ses kayıt programına kadar eş 
zamanlı kontrol – başka firmadan olsa bile...

•
  

Ethernet üzerinden kolay konfigürasyon. 

  

Avid S6
Miksaj yeniden tanımlandı. 

Devrimsel Modüler Tasarım

Ergonomik Dizayn

Akıllı Stüdyo Kontrolü

Kanıtlanmış Güvenilir Teknoloji

S6 Genel Özellikler

20 yılı aşkın süredir profesyonellere yol gösteren Avid, yeni kontrol yüzeyi S6 ile miksaj kavramını bir kez daha tanımlıyor. 
Pazar lideri ICON ve System 5 ailelerinin yaratıcısı Avid,  devrimsel  modüler tasarımı, üstün ergonomik yapısı, hızlı ve basit 
kontrol sistemiyle yeni S6’yı sunar. Her modülünde bağımsız bir işlemiciye sahip S6, modern ses mühendisleri için 
sürükleyici bir deneyim sağlar. Sistem, güvenilirliği üst düzey ses  mühendisleri tarafından kanıtlanmış Avid teknolojisi üzerine 
kurulmuştur. S6, projelerinizi en kısa sürede ve Avid kalitesinde tamamlayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm performansı sunar. 

S6, miks yaparken en güvendiğiniz arkadaşınız olacaktır. Şimdi ve gelecekte  
sizi asla yarı yolda bırakmaz. Sizinle birlikte büyüyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Modüler tasarıma sahip kontrol yüzeyini, mevcut iş yükünüze, bütçenize, mekan 
büyüklüğünüze ve ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz.  İsterseniz ihtiyacınız 
doğrultusunda  ön konfigürasyonlu S6 M10 veya S6 M40 modellerinden birini 
de seçebilirsiniz. 

S6, kendini kayıt programınızın bir uzantısı gibi hissettirir. Tam anlamıyla süratli 
ve sürükleyici bir deneyim sunar. Parmaklarınızın ucundaki yüksek hassasiyetli 
edit ve miks kontrolleri ile projelerinizi en hızlı şekilde sonuçlandırırsınız. Çok 
nokta algılamalı dokunmatik ekrana sahip ana modül, plug-in’ler, surround pan 
veya EQ penceresi gibi pek çok fonksiyona en kısa yoldan hızlı erişimi sağlar.  
Yeni görsel özellikleri ile waveform penceresi dahil miksinizin her detayına 
kolayca ulaşırsınız.

Sadece Avid’in sunduğu derin “DAW” kontrolünü tecrübe edin. S6'yı Pro 
Tools'a entegre ederek, her adımınızda Avid'in hızlı, güvenilir, kolay ve fonksi-
yonel yapısından yararlanabilirsiniz. Üstelik S6, Logic Pro, Nuendo ve diğer 
EUCON™ özellikli programlar ile birlikte de çalışabilir. S6, bağlantılar yapıldık-
tan sonra sadece tek bir işlemle projeniz için kontrol yüzeyi haline gelebileceği 
gibi birden fazla programla da aynı anda çalışabilir. 

S6, olağanüstü bir hıza sahiptir. Her modülünde bağımsız bir işlemci bulunur. 
Detaylı Pro Tools entegrasyonu ve hızlı tepki süresi en üst düzey ses 
mühendislerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Sonuç: ihtyaç duyduğunuz ayrıcalıklı ve dinamik sound – şimdi ve her zaman. 



Master Modül –  Çekirdek
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Ana Çekirdek S6 M40 S6 M10

En iyi performans için...
Üst düzey prodüksiyonlar ve büyük 

ölçekli uygulama alanları
 

Maksimum modül sayısı 41 9

Maksimum fader sayısı 64 24

Her kanal için maksimum potans 9 5

Eş zamanlı program desteği 8 2

Yüksek çözünürlüklü S6 ekran modülü Var Yok

Konfigürasyon uygunluğu
Ön konfigürasyonlu
ve özelleştirilebilir

 Ön konfigürasyonlu
ve Limitli

Avid S6 – Kendi Kontrol Yüzeyinizi Yaratın

Avid S6
Miksaj yeniden tanımlandı

S6, İhtiyacınıza ve oda büyüklüğünüze göre yatay ve dikey olarak genişletilebilir.  S6’yı ihtiyacınız doğrultusunda  konfigüre edebilir, daha 
fazlasına gereksinim duyduğunuzda  sistemi büyültebilirsiniz.   İsterseniz ön konfigürasyonlu sistemlerden birini seçebilir veya kendi sistemini-
zi yaratabilirsiniz.  

Master modül,  S6 konsolunun çekirdeğidir.  Ana kontrol dahil tüm sistemler için merkezi ünitedir. S6 M40 ve 
S6 M10 olmak üzere iki farklı çekirdek sunar. Her iki model de  dokunmatik ekrana sahiptir ve bu ekran üzerin-
den  kontrol, otomasyon, veri taşıma ve daha birçok özelliğe erişim imkanı sağlar.

M40 vs. M10 - Seçtiğiniz çekirdek, entengrasyon yapabileceğiniz toplam kanal sayısını belirler. Maksimum 
kanal sayısına ve modüle  ihtiyacınız olacak büyük ölçekli prodüksiyonlar için yüksek performanslı M40;  veya 
daha küçük prodüksiyonlar ve uygulamalar için M10. 

Her iki model de monitörleme ve kontrol için 12.1 inç çok noktalı dokunmatik ekrana, döner sensör ve konfigüre 
edilebilir potans ve butonlara sahiptir. Bu fonksiyonel özellikler, farklı parametrelere erişim sağlarlar; kanal veya 
işlemciler gibi miksinizin farklı bölümlerine mouse kullanmadan müdahale edebilirsiniz.    

Küçük prodüksiyonlar ve orta 
ölçekli  mekanlar  

S6 Otomasyon Modülü – Bu ana modül tüm ön konfigürasyonlu sistemlere dahildir; fakat S6 M40 
temelli kendi sisteminizi kurmanız durumunda ise opsiyoneldir(muhtemelen bir tane isteyeceksiniz). Bu 
modül, “dog wheel” dahil  kontrol sekmesinin tüm fonksiyonlarını,  renkli kısa yolları, sinyal akışını, numarik 
tuş takımını ve proje üzerinde otomasyon yazmak için ihtiyacınız olan diğer özellikleri sağlar. 
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Kanal Modülleri – İstediğiniz ve İhtiyacınız olan kontrol
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S6 Fader Modülü S6 Potans Modülü S6 İşlemci Modülü S6 Ekran Modülü

•  8 motorize fader

•  Her kanal için ikişer adet 
üç renkli LED seviye 
göstergesi 

•  LED ışıklı Mute, solo butonları 
ve diğer fonksiyonlar 

•  8 kanal için eş zamanlı 
kontrol imkanı

•  32 adet LED ışıklı potans 
(Her kanal için 4 tane)

•  Görsel bildirim ve isimlendirme
için 32 OLED ekran

•  Her kanal için 11 farklı fonksiyon
atayabilme -  Her değer için 
farklı LED ışık

•  S6 İşlemci modülü ile entegre 
olarak çalışabilme

•  Eş zamanlı olarak 32 farklı 
değere kadar kontrol imkanı.
(Sadece M40 modelinde 
2 potans modülü birarada 
entegre edilebilir.)

•  8 LED ışıklı potans 
(Her kanal için 1 tane)

•  Her kanal için 22 farklı 
fonksiyon seçebilme – 
Her değer için farklı LED ışık.  

•  Görsel bildirim ve 
isimlendirme için 8 OLED 
ekran

•  Eş zamanlı 9 farklı işlemciye 
kadar kontrol. 

•  8 kanal yüksek çözünürlüklü 
TFT ekran

•  Entegre sistem bilgisayarı

•  Kanal isimleri, sinyal 
yönlendirme, “audio meter”, 
gruplandırma, DAW
programları ile uyum,  
ProTools için Waveform akışı 
ve fazlası... 
(Sadece S6 M40 
konfigürasyonları ile 
uyumludur)

  

Gövde Yapısı -  Masaüstü veya Bağımsız

Yüzey Seçenekleri – Masanızı kişiselleştirmek tamamlayıcı parçalar

Bu kanal modülleri, fader, potans ve işlemciler gibi projenizin kontrolü ve takibi için ihtiyacınız olan unsurları sunarlar. Tüm modüller güvenilir, 

stabil ve yüksek hızlı ethernet bağlantısına sahiptir. İster ihtiyacınızı karşılayacak ön konfigürasyonlu konsollar, ister özel olarak oluşturacağınız  

sistemler olsun, kullanacağınız modülleri bu tablodan seçebilirsiniz: 

•   Her potans, farklı değerler 
için kullanılabilir.

Tüm modüllerin stüdyo masası veya kendi başına duran ayaklı bir gövde içerisine konum-

landırılması gerekmektedir.  İhtiyacınız olan modül sayısına göre gövdeyi orta veya geniş 

ölçülerde seçebilirsiniz. Bu gövde seçenekleri için farklı opsiyenel parçalar da bulunmaktadır.  

Montaj ayaklar ile bağımsız bir masa yaratabileceğiniz gibi farklı ölçülerde sehpalar ve 

paneller kullanarak masanızı kişiselleştirebilirsiniz. 

Siyah Panel – Kullanılmayan modül boşlukları için düz yüzey

VESA Ekran Kolu – Pro Tools ekranını monte edebileceğiniz  ayarlanabilir kol

Prodüktör Masası –Entegre edilmiş klavye ve kontrol yüzeyine bağlı  Pro Tools ekranı

Sürgülü Klavye Sehpası – Oturduğunuz her noktada klavye elinizin altında

Sürgülü Sehpa – Kalem, kağıt ve 
kolayca ulaşmanız gereken özel 
eşyalarınız için

Hoparlör Paneli – Hoparlörlerinizi 
doğru pozisyonda S6 üzerine 
konumlandırabilmeniz için
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AvidS6 - Miksaj yeniden tanımlandı

UYUMLULUK

S6 Aşağıdaki EUCON temelli programlar ile birlikte çalışabilir:

• Avid Pro Tools HD 12

• Avid Pro Tools HD 9/10/11

• Avid Media Composer® 

• Avid NewsCutter®

• Avid Studio Monitor Pro and Express

• Avid XMON™

• Adobe Audition

• Apogee Maestro 

• Apple Final Cut Pro

• Apple Logic Pro 

• Apple SoundTrack Pro

• Cakewalk Sonar X1 Producer

• MAGIX Sequoia 

• Merging Pyramix 

• Metric Halo MIO Console

• MOTU Digital Performer 

• Steinberg Cubase 

• Steinberg Nuendo 

ÖN KONFIGÜRASYONLU SEÇENEKLER

Aşağıdaki S6 modelleri, pek çok müzik ve post prodüksiyon uygulamalarını yönetebilecek şekilde konfigüre edilmiştir. İsterseniz Avid S6 
çekirdeği ile birlikte kendi kanal sayınızı belirleyip, prodüktör masası ve montaj ayakları ekleyebilir veya farklı modül kombinasyonları yaparak 
kişisel S6’nızı oluşturabilirsiniz.. 

 

S6 M40 KONFIGÜRASYONLARI

• 16 fader, her kanal için 5 potans ve TFT ekran(S6 M40-16-5-D)

24 fader, her kanal için 5 potans ve TFT ekran(S6 M40-24-5-D)

32 fader, her kanal için 5 potans ve TFT ekran(S6 M40-32-5-D)

16 fader, her kanal için 9 potans ve TFT ekran(S6 M40-16-9-D)

24 fader, her kanal için 9 potans ve TFT ekran(S6 M40-24-9-D)

32 fader, her kanal için 9 potans ve TFT ekran(S6 M40-32-9-D)

• 

• 

• 

• 

• 

S6 M10 KONFIGÜRASYONLARI

• 8 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-8-5)

8 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-8-5), artı prodüktör Masası

16 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-16-5)

16 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-16-5), artı prodüktör masası

16 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-16-5), artı sabit ayak ve prodüktör 
masası

24 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-24-5)

24 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-24-5), artı prodüktör masası

24 fader, her kanal için 5 potans(S6 M10-24-5), artı sabit ayak ve prodüktör 
masası

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

YÜZEY ÖLÇÜLERİ

S6 M40 uyumlu gövde ölçüleri – Ayaklar ve ekran dahil değildir.

• Minimum (2 x 3 modül): 66.3 x 90.7 x 14.2 cm

• Maksimum (9 x 4 modül): 273.8 x 106.4 x 14.2 cm

S6 M10 uyumlu gövde ölçüleri – Ön konfigürasyonlu, ayaklar dahil değildir

• S6 M10-8-5: 66.3 x 90.7 x 14.2 cm

• S6 M10-16-5: 96 x 90.7 x 14.2 cm

• S6 M10-24-5: 125.5 x 90.7 x 14.2 cm

NELER DAHİL?

• S6 Yüzeyi (Ön konfigürasyonlu ya da kendi tasarımınız)
• S6 Gövdesi ve diğer aksesuarlar 
• XMON S6 monitörleme sistemi
• Gerekli tüm kablolar


