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Snel lijst

Korte beschrijving
ZED-10 is een verbazingwekkende kleine bureau voor kleine band mixen. Het is ultra portable voor
het vervoer naar het optreden, en kan worden gebruikt voor het opnemen van live of in de studio.
Het wordt geleverd met configureerbare USB audio in / out waardoor het gemakkelijk is om stereoopnamen vast te leggen

Informatie
Multi inzetbare mixer met USB, voor live optredens, opname's en geluidsproductie's
De ZED-10 is verbazingwekkend kleine mengtafel voor het mixen van een kleine band. Ze zijn ultra
draagbaar en ideaal voor het uitvoeren van optredens, en kan worden gebruikt voor het opnemen
van live situatie's of in de studio.
Gitaren kunnen rechtstreeks worden aangesloten op het mengpaneel met behulp van de speciaal
ontworpen hoge impedantie ingangen (DI). Ook heeft de mixer twee stereo ingangen voor MP3/CD
spelers of toetsenborden.
De Zed 10 is uitgerust met professionele XLR stereo uitgangen en een flexibel monitoring
gedeelte met koptelefoon en luidspreker uitgangen.
USB audio flexibiliteit
Geluid van en naar een computer sturen is een gemeenschappelijke eis voor live geluid en muziek
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productie. De manier waarop we dit met de ZED gebeurt is super flexibel en super-eenvoudig! U
hoeft niet langer aan de achterkant bij de pc om toegang te krijgen tot de geluidskaart ingangen,
om te ontdekken dat de niveaus allemaal verkeerd en te hard zijn. Plug een USB-kabel aan uw
ZED, selecteer uw de USB-routing op de mixer en het apparaat op uw computer en dat is het!
Kwaliteit audio van en naar je PC of Mac. Drie switches bieden verschillende send / return
configuraties voor opname, weergave en het gebruik van externe effecten.
High pass filter
Pan control op elk kanaal
Twee stereo kanalen
Stereo ingang
Geavanceerde monitoring mogelijkheden
1/4" hoofdtelefoon output
stereo record out
Main LR
Extra stereo bus
12-bar LR meters
Interne voeding
19" rack mounting kit ZED10-RK19 als optie verkrijgbaar
Allen&Heath Zed10
http://www.allen-heath.com

Afbeeldingen Galerij

Bijgevoegde bestanden
handlijding (4.1 MB)
ZEDBrochure (2.3 MB)
ZED10UserGuide (4.1 MB)
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