Cyfrowe konsolety mikserskie
Soundcraft seria Vi

2

Przekraczajàc granice intuicji.
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BezpoÊredni dost´p do
wszystkich funkcji b´dàcych
zawsze w zasi´gu wzroku.

Zwarty uk∏ad konsolety
z optymalnie rozmieszczonymi
kontrolerami.

Unikalne po∏àczenie ekranów
dotykowych z regulatorami
eliminuje poszukiwanie
odpowiednich funkcji na
konsolecie.

Nadszed∏ czas by zapomnieç
o konsolecie a skupiç si´ na
tworzeniu!
Nadszed∏ czas na seri´
cyfrowych konsolet koncertowych
Soundcraft Vi.

TrzydzieÊci lat tworzenia.

Mniejsza konsoleta Soundcraft
Vi4™ zawiera w sobie ogromne
mo˝liwoÊci i wszystkie funkcje
systemu Vi i przeznaczona jest tam,
gdzie kwestia ograniczonego
miejsca na urzàdzenia ma du˝e
znaczenie.
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Nikt nie wie wi´cej o realizacji
dêwi´ku koncertowego ni˝
Soundcraft z ponad
trzydziestoletnim doÊwiadczeniem
w tej bran˝y. Uwa˝amy, ˝e nie ma
sensu prezentowaç realizatorom
niezaprzeczalnych zalet
oferowanych przez cyfrowà
technologi´, jeÊli ta technologia
jest niedost´pna, zamkni´ta w
trudnej do opanowania
konsolecie, przyprawiajàcej o ból
g∏owy.

Dlatego zdecydowaliÊmy, ˝e
nasze pierwsze cyfrowe konsolety
serii Vi umo˝liwià ka˝demu
realizatorowi dêwi´ku znalezienie
si´ w samym Êrodku procesu
tworzenia, dok∏adnie tak samo jak
umo˝liwiajà to nasze miksery
analogowe.

siostrzanej firmy STUDER, jest
trzecia generacja cyfrowych
konsolet koncertowych
Soundcraft Vi4™ i Vi6™.
Rezygnujemy w niej z rozwiàzaƒ
innych producentów na korzyÊç
nowego, bardziej intuicyjnego
systemu.

Efektem pracy naszego zespo∏u
projektowego, ∏àczàcego
wieloletnie doÊwiadczenie oraz
ogromnà wiedz´ na temat
cyfrowej obróbki dêwi´ku

Zapomnij o ucià˝liwym procesem
nauki. Powitaj seri´ cyfrowych
konsolet koncertowych
Soundcraft Vi

System Soundcraft Vi sk∏ada si´ z
trzech elementów: kontrolera
konsoli w kompaktowej
obudowie, raka lokalnego
z cyfrowymi procesorami obróbki
sygna∏u oraz stagebox’a, który
w ∏atwy sposób mo˝e byç
pod∏àczony do raka lokalnego,
standardowo za poÊrednictwem
przewodu Cat5 lub Cat7,
a opcjonalnie za poÊrednictwem
Êwiat∏owodu.

z mo˝liwoÊcià przypisania 24 par
sygna∏ów insertowych
(wysy∏ka/powrót) do dowolnego
kana∏u wejÊciowego lub
wyjÊciowego.

mikrofonowych Soundcraft,
z zaawansowanymi procesorami
cyfrowej obróbki sygna∏u
STUDER, pracujàcych
w rozdzielczoÊci 40-bitowej.

Oprócz mo˝liwoÊci
bezpoÊredniego przypisania
do 32 podgrup/aux/wyjÊç matrix
oraz wyjÊç g∏ównych LCR i LR,
wszystkie kana∏y wejÊciowe
posiadajà wyjÊcia bezpoÊrednie
(direct out).

Przy bardzo przyst´pnej cenie
oraz z pe∏nà kompatybilnoÊcià
z protoko∏em komunikacyjnym
Harman HiQnet™, konsolety
Soundcraft Vi sà pierwszymi
z nowej serii najwy˝szej jakoÊci
cyfrowych konsolet
koncertowych.

Kontroler systemu Vi6
wyposa˝ony jest w 32 t∏umiki,
pozwalajàce na jednoczesne
miksowanie 64 sygna∏ów
wejÊciowych w 35 wyjÊç

Nieskazitelnà jakoÊç dêwi´ku
zapewnia po∏àczenie zupe∏nie
nowych, wykonanych
w technologii ultra-low noise
przedwzmacniaczy
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Vistonics™ II. Uwolnij si´ od obcià˝ania umys∏u.
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Najwa˝niejszym elementem
kontrolera systemu Vi jest
opatentowany system Vistonics™
drugiej generacji. Rozwiàzujàc
problem ograniczonego miejsca
wokó∏ ekranów TFT, system
Vistonics™ II posiada
ergonomicznie wbudowane
w ekrany dotykowe wszystkie
niezb´dne regulatory parametrów.
Zgrupowanie regulatorów
i informacji wizualnych w tym
samym miejscu umo˝liwia
realizatorowi p∏ynnà obs∏ug´
i pomaga w procesie tworzenia.

Ka˝dy z paneli Vistonics™ II
wyposa˝ony w ekran dotykowy,
16 regulatorów i 16 prze∏àczników,
kontroluje osiem t∏umików
wejÊciowych.
Wystarczy dotkni´cie ekranu, aby
b∏yskawicznie uzyskaç graficzne
informacje oraz dost´p do
regulatorów parametrów ka˝dego
kana∏u: poziomu sygna∏u
wejÊciowego, opóênienia, filtrów
dolno- i górnoprzepustowych,
4-pasmowego korektora
parametrycznego, kompresora,
limitera, bramki, de-essera,
panoramy.
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Do pe∏nej kontroli sygna∏ów
wyjÊciowych s∏u˝y dodatkowy
interfejs Vistonics™ II, pe∏ni on
tak˝e funkcj´ g∏ównego
wyÊwietlacza poziomów
wejÊciowych i wyjÊciowych, ekranu
wyboru i przywo∏ywania
zapami´tanych scen oraz ekranu
diagnostycznego ca∏ego systemu.

Dotkni´cie wybranej funkcji wyÊwietlanej na ekranie
Vistonics™ II w którymkolwiek torze konsolety,
powoduje natychmiastowe otwarcie przypisanego
jej ekranu wraz z wyraênym podÊwietleniem
wszystkich parametrów i regulatorów.
PodÊwietlana na kolor niebieski sekcja wejÊciowa ka˝dego toru pozwala
na regulacj´ nast´pujàcych parametrów sygna∏u wejÊciowego: opóênienie,
poziom sygna∏u mikrofonowego, poziom sygna∏u cyfrowego, filtr dolnoi górnoprzepustowy, krosowanie sygna?u, nazwa oraz panorama.

PodÊwietlany na czerwono pe∏ny 4-pasmowy korektor parametryczny
wyÊwietlany jest na ekranie wraz z przypisanymi regulatorami zmiany
parametrów: wybranej cz´stotliwoÊci, poziomu wzmocnienia/os∏abienia,
dobroci, jednoczeÊnie na wyÊwietlaczu widoczna jest ca∏a krzywa korekcji.
Cz´stotliwoÊç wyÊwietlana jest w postaci podobnej do skali odbiorników
radiowych dla ∏atwiejszej obs∏ugi, a zakres filtrów HF i LF mo˝e byç prze∏àczony
na korektor pó∏kowy.

Sekcja dynamiczna ka˝dego toru podÊwietlana jest na zielono i pozwala na
u˝ycie: bramki szumów z regulacjà czasu zadzia∏ania, zatrzymania i zwolnienia
oraz typu klucza z filtrowaniem. Bramka mo˝e byç zastàpiona de-esserem.
Wyposa˝ony we wszystkie funkcje kompresor dzia∏a szeregowo z bramkà oraz
niezale˝nym limiterem. Poziomy pracy kompresora, limitera i bramki
wyÊwietlane sà przez diody LED przy ka˝dym t∏umiku.

SzesnaÊcie prze∏àczników i regulatorów zmienia
swoje funkcje w zale˝noÊci od wybranego trybu.
Przyj´ta przez nas filozofia „tam gdzie patrzysz,
tam kontrolujesz” sprawia, ˝e praca z cyfrowymi
konsoletami Soundcraft serii Vi jest bardzo
intuicyjna

Dotknij i kontroluj. Cyfrowe miksowanie dêwi´ku koncertowego
- takie jakim byç powinno!
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Dwa miejsca w ka˝dym torze umo˝liwiajà dost´p do kontroli i zarzàdzania
szynami wyjÊciowymi. Funkcja ALL BUSSES pozwala na przypisanie ka˝dego
wyjÊcia do jednej z wybranych szyn: szyny pomocniczej AUX, podgrupy lub
matrycy wyjÊciowej (maksymalna iloÊç wyjÊç matrycy to 16). Dodatkowo,
regulacja panoramy pozwala na traktowanie szyn wyjÊciowych jako wysy∏ek
stereofonicznych.

Nast´pnie, szyny wyjÊciowe posiadajà regulacj´ poziomu oraz mo˝liwoÊç
w∏àczenia lub wy∏àczenia, prze∏àczenia przed lub po t∏umiku (pre/post fader)
oraz funkcjà wprowadzenia sygna∏u przed lub po korekcji (pre/post EQ).

Ostatnia sekcja w torze umo˝liwia kontrol´ nad panoramà, funkcjami
zwiàzanymi z sygna∏em insertowym (INSERT) oraz wyjÊciem bezpoÊrednim
(DIRECT OUT) i przypisaniem do sum LR lub LCR wraz z mo˝liwoÊcià
panoramy.
Sygna∏ insertowy mo˝e byç prze∏àczany przed lub po korekcji i sekcji
dynamicznej (pre/post EQ/dynamics), wyjÊcie bezpoÊrednie Direct out mo˝e
byç przed filtrami, przed lub po korekcji i sekcji dynamicznej oraz po t∏umiku.

Kluczem do intuicyjnej pracy
z cyfrowymi konsoletami serii Vi jest
interfejs u˝ytkownika Vistonics™ II,
pracujàcy w dwóch trybach: stale
wyÊwietlajàc wszystkie informacje
o oÊmiu miksowanych kana∏ach
albo umo˝liwiajàc szybki dost´p
do regulacji parametrów w jednym
wybranym kanale.
Dotkni´cie którejkolwiek z szeÊciu
wyÊwietlanych funkcji
umieszczonych pionowo w jednym
torze, powoduje natychmiastowe
otwarcie przypisanego im ekranu
dotykowego i aktywowanie
szesnastu regulatorów
umieszczonych pod nim,
umo˝liwiajàc szybki dost´p

do wszystkich parametrów.
Analogia z analogowymi
konsoletami mikserskimi jest
zamierzona. Dodatkowo, wszystkie
funkcje w torze miksera oznaczone
sà odpowiednimi kolorami,
precyzyjnie informujàcymi, które
parametry chcemy skorygowaç.
Powtórne dotkni´cie ekranu
umo˝liwia przejÊcie do innych
funkcji albo zamkni´cie dost´pu
do regulatorów.
Pe∏na integracja konsolet serii Vi
z protoko∏em komunikacyjnym
HiQnet™ pozwala na proste
tworzenie listy znaczników (Cue)
z listy snapshotów, zdarzeƒ MIDI
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i komend HiQnet™ u˝ywanych
do zmian parametrów wszystkich
urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad
systemu nag∏oÊnienia danego
miejsca (zmiana poziomów
wzmacniaczy mocy, zmiana
charakterystyki barwowej kolumn
g∏oÊnikowych, albo zmiana
konfiguracji ca∏ego systemu).
KompatybilnoÊç z protoko∏em
HiQnet™ pozwala tak˝e konsoletom
serii Vi otrzymywaç i wyÊwietlaç
wiadomoÊci diagnostyczne
przesy∏ane przez inne urzàdzenia
pracujàce w sieci HiQnet™

Soundcraft FaderGlow™.
OÊwietlona droga do perfekcyjnego miksu.

Mo˝liwoÊç przypisywania t∏umikom
ró˝nych funkcji to absolutna
koniecznoÊç w konsoletach
cyfrowych. Ale taka mo˝liwoÊç
mo˝e cz´sto byç bardzo k∏opotliwa.
Aby tego uniknàç, w konsoletach
serii Vi zastosowaliÊmy system
FaderGlow™ - prosty i skuteczny
system podÊwietlania t∏umików tymi
samymi kolorami, którymi
pos∏uguje si´ interfejs Vistonics™ II.
Ten system w mgnieniu oka
pokazuje, jakà funkcjà w danym
momencie kontroluje t∏umik.
W sekcji wyjÊciowej konsolety
znajduje si´ grupa oÊmiu t∏umików,
które mogà sterowaç wyjÊciami
matrycy, grupami VCA oraz
korektorem graficznym.

Do identyfikacji funkcji t∏umików
w sekcji wyjÊciowej, system
podÊwietlania t∏umików
FaderGlow™ u˝ywa trzech kolorów:
niebieskiego, b∏´kitnego oraz
czerwonego. Pomaga to
realizatorowi szybko zobaczyç jakie
funkcje sà kontrolowane, nawet
zanim przeczyta jej nazw´, która
jest wyÊwietlana dla ka˝dego
t∏umika.
Przy kontrolowaniu sygna∏ów
wejÊciowych, zmotoryzowane
t∏umiki nie sà podÊwietlane ˝adnym
kolorem. Ale gdy wybrana zostaje
g∏ówna funkcja szyn pomocniczych
(Aux), podgrup (Group) lub wyjÊç
matryc (Matrix) wraz z w∏àczonà
funkcjà Follow Solo, przypisane

do tych funkcji t∏umiki podÊwietlone
zostanà na korespondujàce im
kolory: pomaraƒczowy, zielony lub
niebieski. Przyk∏adowo, jeÊli 10
t∏umików kontrolujàcych sygna∏y
z mikrofonów perkusyjnych
zostanie przypisanych do jednej
grupy VCA, wszystkie z nich
zostanà podÊwietlone na niebiesko.
System kodowania kolorami
FaderGlow™ wspó∏pracujàc ÊciÊle
z interfejsem Vistonics™ II, pozwala
cyfrowym konsoletom Soundcraft
serii Vi wznieÊç si´ na nieosiàgalne
dotychczas poziomy intuicyjnej
obs∏ugi.

Wyjàtkowe efekty.

Interfejs Vistonics™ II jest
znakomitym narz´dziem
do wyÊwietlania informacji
oraz edycji parametrów
wszystkich efektów.
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Karta procesorowa dodaje
do konsolet serii Vi najlepsze
na Êwiecie algorytmy procesorów
efektowych firm Lexicon i BSS.
Zainstalowanie w raku lokalnym
karty procesorowej pozwala na
wykorzystanie 30-pasmowego
korektora graficznego BSS
w ka˝dej szynie wyjÊciowej oraz
oÊmiu niezale˝nych
stereofonicznych procesorów
efektowych Lexicon, które mogà
byç przypisane do kana∏ów
wejÊciowych, szyn pomocniczych
aux oraz insertów.

Ka˝dy z procesorów efektowych
oferuje 14 pog∏osów, 7 linii
opóêniajàcych oraz 8 efektów typu
pitch shift.
Interfejs Vistonics™ II jest
znakomitym narz´dziem do
wyÊwietlania informacji oraz
do edycji wszystkich parametrów
wybranego efektu. Kontrola nad
korektorem graficznym nie wymaga
˝adnego wysi∏ku intelektualnego,
wystarczy dotknàç funkcji korektora
w którymÊ kanale wyjÊciowym,
a pierwsze trzydzieÊci t∏umików
konsolety zmienia si´ w t∏umiki

kontrolujàce trzydzieÊci
cz´stotliwoÊci korektora.
JednoczeÊnie wszystkie t∏umiki
korektora zostajà podÊwietlone
na czerwono przez system
FaderGlow™.
W chwili pojawienia si´ kart
procesorowych do konsolet
Soundcraft serii Vi, najbardziej
intuicyjny cyfrowy mikser
koncertowy na Êwiecie otrzyma∏
jeden z najmocniejszych
procesorów w bran˝y

Dotkni´cie ekranu i wybranie funkcji korektora
w którymÊ kanale wyjÊciowym powoduje, ˝e
pierwsze trzydzieÊci t∏umików konsolety zmienia si´
w t∏umiki kontrolujàce trzydzieÊci cz´stotliwoÊci
korektora. JednoczeÊnie wszystkie t∏umiki
korektora zostajà podÊwietlone na czerwono przez
system FaderGlow™, co dodatkowo informuje, ˝e
konsoleta chwilowo nie pracuje w trybie obs∏ugi
kana∏u wejÊciowego.

Karta procesorowa instalowana w raku lokalnym dodaje do
konsolet serii Vi najlepsze na Êwiecie algorytmy procesorów
efektowych firm Lexicon i BSS.
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Komunikacja ze Êwiatem zewn´trznym.
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Zdj´cie dzi´ki uprzejmoÊci Aviom

Kilka interfejsów w postaci
zainstalowanych kart, umo˝liwia
bezpoÊrednià integracj´ cyfrowych
konsolet serii Vi z innymi systemami
i sieciami audio u˝ywajàc
obowiàzujàcych protoko∏ów
bran˝owych.
Karta Soundcraft A-NET 16V
zapewnia bezpoÊrednie cyfrowe
po∏àczenie sygna∏ów wychodzàcych
z podgrup lub szyn pomocniczych
aux konsolety z mikserem
osobistym Aviom Pro16. Cyfrowe
po∏àczenie u˝ywa jednego
przewodu Cat5e i pozwala artystom
na scenie otrzymaç do 16 sygna∏ów
z konsolety frontowej, które mogà

sobie oddzielnie miksowaç
u˝ywajàc odpowiedniego kontrolera
i przes∏aç do osobistych systemów
monitorowych.
Karta A-NET 16V mo˝e byç
zainstalowana lub do∏o˝ona do
ka˝dej konsolety Soundcraft serii Vi.
WyjÊcia z tej karty sà
przyporzàdkowywane bezpoÊrednio
z interfejsu Vistonics™ II
Karta jest dost´pna do
zainstalowania zarówno w raku
lokalnym, jak i stagebox’ie, co
niweluje potrzeb´ u˝ycia
dodatkowego modu∏u wejÊç
analogowych.
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Innym dost´pnym interfejsem jest
karta CobraNET™, która umo˝liwia
konsoletom serii Vi pe∏nà integracjà
z systemami wykorzystujàcymi sieç
Ethernet do dystrybucji wysokiej
jakoÊci sygna∏ów audio.
Interfejs MADI, w który standardowo
wyposa˝ana jest ka˝da konsoleta
Soundcraft serii Vi, umo˝liwia
bezpoÊrednie po∏àczenie
z systemem PinkPig Audio
MADIcorder oraz z systemem
rejestracyjnym Pro Tools HD™ przy
u˝yciu zewn´trznego konwertera.

AES/EBU

MADI

G∏´bsze doÊwiadczenie przez lepszà ergonomi´.

Interfejs Vistonics™ II i system
kodowania kolorami FaderGlow™
to tylko cz´Êç ca∏oÊci, która
sprawia, ˝e cyfrowe konsolety
Soundcraft serii Vi sà tak intuicyjne
w obs∏udze i posiadajà tak
ogromne mo˝liwoÊci kreatywne.
Poprzez optymalizacj´
rozmieszczenia t∏umików
i regulatorów na g∏ównym
kontrolerze, którego wymiary to
tylko 175 cm x 73cm w przypadku

Vi6 i 145cm x 73cm w przypadku
Vi4, realizator ma ∏atwy dost´p do
wszystkich najwa˝niejszych funkcji
z centralnego punktu przed
konsoletà.
Kàt nachylenia paneli dotykowych
zosta∏ szczegó∏owo dobrany, aby
wszystkie wyÊwietlane parametry
by∏y bez trudu widoczne dla
realizatora. JasnoÊç, kontrast
i nasycenie wyÊwietlaczy dobrano
tak, aby nie m´czy∏y oczu.

Tylko dzi´ki szczególnej trosce
o perfekcyjne po∏àczenie
technologii i ergonomii w procesie
projektowania, firma Soundcraft
stworzy∏a cyfrowà konsolet´
koncertowà, która prawdziwie
pog∏´bia doÊwiadczenie realizatora,
dajàc w efekcie koƒcowym
nieograniczone mo˝liwoÊci p∏ynnej
i kreatywnej pracy.

Wszystkie potrzebne po∏àczenia.
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Przewody Cat5 lub Cat7
zakoƒczone trwa∏ymi z∏àczami
Amphenol RJF, zapewniajà ∏atwe
i trwa∏e po∏àczenie konsolet
Soundcraft serii Vi z rack’iem
lokalnym i stage-box’em.

Nawini´ty na b´ben elastyczny
przewód Cat5 pozwala na
umiejscowienie konsolety do 80
metrów od sceny, a zastosowanie
przewodu Cat7 zwi´ksza ten
dystans o dodatkowe 50 metrów.

WejÊcia i wyjÊcia mogà byç
przyporzàdkowane do dowolnego
kana∏u wejÊciowego, wyjÊcia
bezpoÊredniego, szyn
wyjÊciowych lub insertów.

Opcjonalnie, w zestawach po 8
sztuk, dost´pne sà cyfrowe
wejÊcia i wyjÊcia w formacie
AES/EBU do instalacji
w stagebox’ie.

Stagebox wyposa˝ony jest w 64
(Vi6) lub 48 (Vi4) analogowych
wejÊç mikrofonowo-liniowych i 32
(Vi6) lub 24 (Vi4) analogowe
wyjÊcia liniowe. WejÊcia posiadajà
zasilanie Phantom +48V i filtr
górnoprzepustowy 100Hz przed
przetwornikami analogowocyfrowymi. Wzmocnienie sygna∏u
mikrofonowego jest kontrolowane
zdalnie z kontrolera konsoli.

Rak lokalny posiada 16 wejÊç
liniowych, 3 analogowe wejÊcia
mikrofonowo-liniowe, wejÊcie
mikrofonu komunikacyjnego
(pod∏àczanego w konsolet´) oraz
8 par cyfrowych wejÊç AES/EBU.
Sekcja wyjÊciowa raka lokalnego
zawiera: 16 wyjÊç analogowych,
8 par cyfrowych wyjÊç AES/EBU,
3 wyjÊcia monitorowe A dla szyn
LCR, 2 wyjÊcia monitorowe
B dla szyn LR oraz wyjÊcie
zleceniowe TB.

Przy wi´kszych odleg∏oÊciach
wyst´pujàcych w du˝ych
obiektach lub przy du˝ych
scenach koncertowych,
opcjonalny interfejs
Êwiat∏owodowy pozwala na
bezpieczne po∏àczenie systemu
na odleg∏Êç do 1,5 kilometra.

Standardowo ka˝dy rak lokalny
wyposa˝ony jest w kart´ 64
kana∏ów wejÊç i wyjÊç w formacie
MADI u˝ywajàcà z∏àcza optyczne
S.C., która mo˝e byç zastàpiona
opcjonalnymi kartami interfejsów
CobraNET™ lub Soundcraft
A-NET 16V.
Rak lokalny wyposa˝ony jest
tak˝e w 16 wejÊç i wyjÊç
przekaêników sterujàcych GPIO,
a stagebox posiada ich
odpowiednio po 8.
Ty∏ kontrolera nie posiada
praktycznie ˝adnych gniazd,
jedynymi istniejàcymi sà: jedno
wejÊcie oraz dwa wyjÊcia MIDI.
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Opis systemu

KANA¸Y AUDIO

Dost´pne opcjonalne karty do raka lokalnego (koszty dodatkowe):

Maksymalna iloÊç jednoczeÊnie miksowanych kana∏ów: Vi6 - 64 wejÊcia
monofoniczne w 35 szyn wyjÊciowych. Vi4 - 48 wejÊç monofonicznych
w 27 szyn wyjÊciowych. Pary wejÊç monofonicznych mogà byç
po∏àczone tworzàc kana∏y stereofoniczne.

8-kana∏owe wejÊcie/wyjÊcie ADAT ze z∏àczami optycznymi, 8-kana∏owe
wejÊcie/wyjÊcie TDIF przez z∏àcze 25-pinowe typu D.

Punkty insertowe: Vi6 - 24 pary insertowe wysy∏ka/powrót (u˝ywajàc
dost´pnych wejÊç i wyjÊç) mogà byç konfigurowane i przypisywane
do ka˝dego z 64 kana∏ów wejÊciowych i 35 szyn wyjÊciowych.

WejÊcia w stagebox’ie: 64 w Vi6 lub 48 w Vi4 analogowe wejÊcia
mikrofonowo-liniowe ze zdalnà regulacjà poziomu wejÊciowego, zdalnym
w∏àcznikiem zasilania Phantom +48V oraz filtrem górnoprzepustowy
100Hz przed przetwornikami analogowo-cyfrowymi.

Zastosowanie opcjonalnych kart ∏àczy si´ z rezygnacjà ze standardowej
karty wejÊç/wyjÊç MADI

Vi4 - 24 pary insertowe wysy∏ka/powrót (u˝ywajàc dost´pnych wejÊç
i wyjÊç) mogà byç konfigurowane i przypisywane do ka˝dego z 48
kana∏ów wejÊciowych i 27 szyn wyjÊciowych.

Opcjonalna karta wejÊciowa 4 x AES/EBU (zast´puje 8 wejÊç
mikrofonowo-liniowych).

WyjÊcia bezpoÊrednie: niezale˝nie od wewn´trznego krosowania
w systemie, wszystkie 64 kana∏y wejÊciowe (Vi6) lub 48 kana∏ów
wejÊciowych (Vi4) mogà posiadaç dodatkowe wyjÊcia bezpoÊrednie
u˝ywajàc dost´pnych wyjÊç w zainstalowanych kartach (np. MADI).

WyjÊcia ze stagebox’a: 32 w Vi6 lub 24 w Vi4 analogowe wyjÊcia liniowe.
Opcjonalna karta wyjÊciowa 4 x AES/EBU (zast´puje 8 wyjÊç liniowych)

PO¸ÑCZENIA

Szyny wyjÊciowe: 32 szyny wyjÊciowe w Vi6 lub 24 szyny wyjÊciowe
w Vi4 Grp/Aux/Matrix, dodatkowo g∏ówne szyny wyjÊciowe LCR i LR Solo
(maksymalnie do konfiguracji 16 wyjÊç matrix).

Po∏àczenie raka lokalnego ze stagebox’em: standardowe wyposa˝enie:
przewód Cat5 lub Cat7 zakoƒczony z∏àczami
Amphenol RJF. Wyposa˝enie opcjonalne (koszty dodatkowe): karta
po∏àczenia Êwiat∏owodowego.

WEJÂCIA/WYJÂCIA

Maksymalne odleg∏oÊci przy po∏àczeniach raka lokalnego ze
stagebox’em: 80 metrów przy u˝yciu elastycznego przewodu Cat5
nawini´tego na b´ben, 130 metrów przy u˝yciu przewodu Cat7 do
instalacji sta∏ej.

Poni˝sze dost´pne wejÊcia/wyjÊcia mogà zostaç przypisane w dowolne
wejÊcia, wyjÊcia bezpoÊrednie, szyny wyjÊciowe oraz punkty insertowe,
w zale˝noÊci od potrzeb:
WejÊcia w raku lokalnym: 16 analogowych wejÊç liniowych, 3 wejÊcia
analogowe mikrofon/linia,

Przekaêniki sterujàce (GPIO): Rak lokalny wyposa˝ony jest w 16
wejÊç/wyjÊç przekaêników sterujàcych GPIO, a stagebox posiada ich
odpowiednio po 8.

1 wejÊcie mikrofonowe Talkback (gniazdo umieszczone na kontrolerze),
8 par wejÊç AES/EBU (=16 kana∏ów), 64 wejÊcia MADI

MIDI: jedno gniazdo MIDI In oraz dwa gniazda MIDI Out umieszczone
na tylnym panelu kontrolera.

WyjÊcia z raka lokalnego: 16 analogowych wyjÊç liniowych, 8 par wyjÊç
AES/EBU (=16 kana∏ów), 3 analogowe wyjÊcia liniowe monitorowe A
(LCR), 2 analogowe wyjÊcia liniowe monitorowe B (LR), 1 wyjÊcie
zleceniowe TB,
64 wyjÊcia MADI.
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OBRÓBKA SYGNA¸U W KANALE
Nad ka˝dym zmotoryzowanym t∏umikiem umieszczony jest miernik
poziomu sygna∏u wejÊciowego oraz redukcji sygna∏u.

WejÊcia: Analogowa regulacja poziomu wejÊciowego (Analogue gain)
dla przedwzmacniaczy w raku lokalnym i stagebox’ie, przed
przetwornikami analogowo-cyfrowymi, Cyfrowa regulacja poziomu
wejÊciowego - Digital Gain Trim - po przetwornikach analogowocyfrowych (+18/-36 dB), Opóênienie (Delay 0-100ms), Filtr dolno
i górnoprzepustowy, 4-pasmowy korektor parametryczny, filtr pó∏kowy
dost´pny dla sekcji HF/LF, Kompresor, Limiter i Bramka szumów lub
Deeser, Punkt insertowy, Panorama - prze∏àczana mi´dzy sumà LCR
a LR, WyjÊcie bezpoÊrednie przypisywane do dowolnego wejÊcia/wyjÊcia
z wyborem punktu pobrania.

T∏umiki wejÊciowe mogà pracowaç w dwóch trybach: kontrolowaç
wszystkie z 32 (Vi6) lub 24 (Vi4) szyn wyjÊciowych Grp/Aux/Matrix lub
kontrolowaç ka˝dà z wyjÊciowych szyn pomocniczych Aux przy
w∏àczonej funkcji Follow Solo.
Sekcja wyjÊciowa wyposa˝ona jest w 8 dowolnie konfigurowalnych
zmotoryzowanych t∏umików, 3 dedykowane t∏umiki dla sumy wyjÊciowej
LR i C oraz 16 konfigurowalnych potencjometrów obrotowych.
T∏umiki sekcji wyjÊciowej mogà byç przypisane do sum grup VCA.

WyjÊcia: Filtr górnoprzepustowy, 4-pasmowy korektor parametryczny, filtr
pó∏kowy dost´pny dla sekcji HF/LF, Kompresor, Limiter, Opóênienie (0-1
sekunda), Punk insertowy, Panorama - prze∏àczana mi´dzy sumà LCR a
LR, Bus Feed - mo˝liwoÊç wys∏ania szyny wyjÊciowej do innej, Korektor
graficzny 1/3 oktawy, 8 dwukana∏owych procesorów efektowych Lexicon.

Interfejs Vistonics™ II dla sekcji wyjÊciowej umo˝liwia pe∏nà kontrol´ nad
sumami wyjÊciowymi, pe∏ni tak˝e rol´ wyÊwietlacza poziomu sygna∏u dla
wszystkich wejÊç i wyjÊç, wyÊwietlacza dla funkcji Snapshot oraz
wyÊwietlacza diagnostyki ca∏ego cyfrowego systemu Vi.

KONTROLER

INFORMACJE DODATKOWE

WejÊcia: 32 zmotoryzowane t∏umiki w Vi6, dwie prze∏àczane warstwy
pracy (A i B) umo˝liwiajàce dost´p do kontroli 64 kana∏ów wejÊciowych.
24 zmotoryzowane t∏umiki dwie prze∏àczane warstwy pracy (A i B)
umo˝liwiajàce dost´p do kontroli 48 kana∏ów wejÊciowych.

Kontroler systemu Vi zapewnia tak˝e nast´pujàce funkcje: przypisywanie
do 4 dost´pnych grup Mute i 16 grup VCA, kontrol´ nad wyÊwietlanymi
przez interfejs Vistonics™ II informacjami o przypisaniu poszczególnych
kana∏ów do szyn wyjÊciowych, kontrol´ nad automatykà i pami´ciami
Snapshot, kontrol´ nad mikrofonem zleceniowym Talkback, kontrol´ nad
dwoma wyjÊciami monitorowymi A i B, kontrol´ nad poziomem sygna∏u
wyjÊciowego dla s∏uchawek i trybu Solo.

Dodatkowe 3 konfigurowalne warstwy pracy umo˝liwiajàce
u˝ytkownikowi przypisanie dowolnego uk∏adu kana∏ów.
Interfejs Vistonics™ II: 4 w Vi6 lub 3 w Vi4, ka˝dy interfejs Vistonics™ II
umo˝liwia pe∏nà kontrol´ nad 8-ma kana∏ami i wyposa˝ony jest w ekran
dotykowy, 16 regulatorów oraz 16 prze∏àczników.
T∏umik: ka˝da z sekcji wyposa˝ona jest w zmotoryzowany t∏umik,
prze∏àczniki: Mute, Solo, Isolate i dowolnie konfigurowalny prze∏àcznik F,
regulator-encoder z podÊwietleniem diodowym. Funkcje encodera
mo˝na zmieniaç dla ca∏ego kontrolera i przypisaç mu kontrol´ nad:
poziomem sygna∏u wejÊciowego (Gain), panoramà (Pan), progiem
zadzia∏ania bramki (Gate Threshold) oraz jednego z dwóch dost´pnych
parametrów programowalnych przez u˝ytkownika.
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Zanim zbudowaliÊmy mikser, postawiliÊmy fabryk´.
Zwiastujàc nadejÊcie cyfrowych
konsolet koncertowych serii Vi,
zainwestowaliÊmy 7 milionów
dolarów w najnowoczeÊniejszà
fabryk´, zdolnà sprostaç
najwy˝szym wymaganiom
produkcyjnym i jakoÊciowym dla
projektu o tak du˝ej skali.
Hala o d∏ugoÊci 40 metrów jest
najnowoczeÊniejszym obiektem
tego typu w Europie.

Linia produkcyjna wyposa˝ona
w szeÊç bardzo wydajnych
specjalistycznych g∏owic
monta˝owych, wytwarza ponad
500 rodzajów p∏ytek
drukowanych najwy˝szej jakoÊci.
Proces kontroli jakoÊci gotowych
podzespo∏ów z∏o˝ony
z przeÊwietlania promieniami
Roentgena oraz
skomplikowanych procedur

testowych, zapewnia spójnoÊç
elementów finalnego produktu,
jakim sà cyfrowe konsolety
Soundcraft serii Vi.
Bardzo rygorystyczny proces
zarzàdzania jakoÊcià, wdro˝ony
na terenie fabryki, umo˝liwia
realizacj´ projektów dwóm
wspania∏ym firmom bran˝y audio
- Soundcraft i STUDER.
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