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Interfaces MIDI

MIO iCONNECTIVITY MIO 25,0000

Interface MIDI USB com 1 porta de entrada e 1 porta de saída. Suporta 16 canais de MIDI I/O. Alimentação via USB.
Compatível com MAC OS, Windows e iOS. Plug and play - não é necessário instalar Drivers. Cabo USB de 1,5 m de
comprimento para MIDI DIN. Compatível com MIDI USB - Class Compliant.

MIOXC iCONNECTIVITY MIO XC 44,0000

Interface USB-C MDI para Mac, PC, iOS e Android. Conectividade USB Tipo C e USB Tipo A: liga-se perfeitamente à
maioria dos computadores/dispositivos modernos.
Conectividade DIN-MIDI 1x1. Suporta 16 canais de entrada e 16 saída (MIDI).
Alimentação via USB. Plug and play: não requer drivers.
MIDI USB Class Compliant.
Compatível com Android: liga-se facilmente à maioria dos dispositivos Android modernos directamente através de USB-C.
Compatível com iOS: funciona com dispositivos iOS com USB tipo C ou dispositivos equipados com Lightning utilizando o
adaptador Apple Lightning para USB (não incluído).
Compatível com Mac e PC.
Poderoso processador ARM Cortex de 32 bits.
Concebido e fabricado na América do Norte.

MIOXM iCONNECTIVITY MIO XM 219,0000

Interface USB MIDI de 4 portas de entrada DIN-MIDI e 4 de saída.
4 portas host MIDI USB que suportam múltiplos periféricos MIDI compatíveis com USB MIDI.
MIDI RTP Ethernet Network Port: 12 portas de rede virtuais que podem ser facilmente mapeadas para as portas DIN e USB
incorporadas, bem como qualquer outro dispositivo informático ligado. Isto torna todos os dispositivos MIDI acessíveis a
Mac, PC, iOS e outros dispositivos de computação móvel através de um único cabo. Ligar vários computadores através de
portas de rede virtuais atribuíveis.
Portas USB para computadores Mac, Windows e dispositivos iOS (via CCK, não incluído).
Plug and Play - não é necessários instalar drivers graças à conectividade Class Compliance.
Podem ser armazenadas e recuperadas até quatro predefinições definidas pelo utilizador a partir do painel de controlo
mioXM
O software de configuração Auracle 2.0™ da iConnectivity (que pode ser descarregado para Mac e Windows) facilita a
criação e a gravação de predefinições de filtragem/roteamento/fusão de mensagens MIDI. Liga dispositivos iOS via CCK,
WiFi (utilizando um hub ethernet Wi-Fi de terceiros) ou ligações ethernet com cabo. Inclui cabo USB, cabo Ethernet e fonte
de alimentação 12V 36W com fichas intercambiáveis (NA, EU, UK).

MIOXL iCONNECTIVITY MIO XL 351,0000

Interface USB MIDI de 8 portas de entrada DIN-MIDI e 12 de saída.
10 portas host MIDI USB que suportam múltiplos periféricos MIDI compatíveis com USB MIDI.
MIDI RTP Ethernet Network Port: 22 portas de rede virtuais que podem ser facilmente mapeadas para as portas DIN e USB
incorporadas, bem como qualquer outro dispositivo informático ligado. Isto torna todos os dispositivos MIDI acessíveis a
Mac, PC, iOS e outros dispositivos de computação móvel através de um único cabo. Ligar vários computadores através de
portas de rede virtuais atribuíveis.
Portas USB para computadores Mac, Windows e dispositivos iOS (via CCK, não incluído).
Plug and Play - não é necessários instalar drivers graças à conectividade Class Compliance.
Visor OLED com encoder rotativo para navegar definições e monitorizar o tráfego MIDI em tempo real.
O software de configuração Auracle 2.0™ da iConnectivity (que pode ser descarregado para Mac e Windows) facilita a
criação e a gravação de predefinições de filtragem/roteamento/fusão de mensagens MIDI. Liga dispositivos iOS via CCK,
WiFi (utilizando um hub ethernet Wi-Fi de terceiros) ou ligações ethernet com cabo. Inclui cabo USB, cabo Ethernet e fonte
de alimentação 12V 36W com fichas intercambiáveis (NA, EU, UK).
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Interfaces de audio

AUDIO4C iCONNECTIVITY AUDIO4C 351,0000

O AUDIO4c é o nosso novo interface concebido para te ajudar a Fluir, Jogar e Gravar à tua maneira. Três modos
personalizados configuram automaticamente o interface 4 XLR / ¼" TRS combo entradas analógicas, 6 saídas, USB-MIDI, e
DIN MIDI para as tuas necessidades específicas.
 4 Entradas COMBO XLR/ Jack TRS de 1/4”, 4 Pré-amplificadores de microfone premium com phantom power (48v), 4
Saídas analógicas em Jack TRS Balanceado 1/4”, saída de auscultadores estéreo 1/4” TRS com mistura independente,
Porta MIDI Din integrada (1 Entrada, 1 Saída), Porta USB-MIDI Host (liga até 8 dispositivos USB MIDI Class Compliant com
um hub USB), O software Auracle (Mac OS, Windows) torna simples configurar todo o teu sistema - e fica guardado na
memória flash do interface, Alimentado por USB tipo C compatível (até 15W), 2 Portas de dispositivos multi-hosting - utiliza
até 2 dispositivos Mac OS/Windows/iOS/Android ao mesmo tempo, Audio e MIDI passThru encaminha o áudio digitalmente
entre dois dispositivos informáticos, Mistura e encaminhamento de áudio abrangente entre dispositivos de computação USB
ligados e saídas analógicas, Funcionamento autónomo sem computador - mix/merge áudio e host MIDI (DIN) + USB MIDI,
Múltiplas portas MIDI endereçáveis: Computador MIDI, 5 pinos DIN-MIDI e dispositivos USB-MIDI Class Compliant, Áudio de
alta resolução - conversão AD/DA até 24-bit/96kHz, Controlos capacitivos no painel frontal pelo utilizador para activar e
configurar funções com apenas o toque.

PLAYAUDIO12 iCONNECTIVITY PLAYAUDIO 12 613,0000

O interface Fail Proof a preço comportável.
Pensado para as situações críticas em que nada pode falhar.
Interface áudio / MIDI com 10 saídas áudio de 1/4" Balanceadas para ligações com baixíssimo nível de ruído em qualquer
palco. (resistir à energia fantasma).
Saída de auscultadores estéreo TRS de 1/4" para uma monitorização conveniente.
2 portas USB 'B' para ligação simultânea de até 2 computadores. Comutação automática ou manual rápida por computador,
para garantir redundância em caso de falha de algum dos computadores. Porta HOST USB MIDI, oferecendo
compatibilidade até 8 dispositivos USB MIDI para controladores e/ou módulos compatíveis com Class Compliant.
MIDI via Ethernet para ligações MIDI robustas em longas distâncias (palcos em grandes eventos).
Controlo do painel frontal com toque capacitivo com informação clara mesmo em locais mais escuros. Controlo fácil e sem
software das funções-chave da PlayAUDIO12 a partir do painel frontal.
Entrada de pedal "Control In" para comutação manual do computador e/ou controlos atribuíveis ao utilizador.
Ligação "Control Out" para interligar de outras unidades PlayAUDIO12 (mais saídas audio). Som com qualidade de estúdio
para o palco ao vivo: conversão AD/DA até 24-bit/96kHz.
Compatível com USB Audio 2.0 e USB MIDI 1.0 Classe.

2Pág.



202304/

PVPR não inclui IVA   Telf.962260259   miguel.silva@zentralmedia.com

Accesorios

ICP9V iCONNECTIVITY POWER TRANSFORMER 9V - 18W 26,0000

Fonte de alimentação para AUDIO2+, mio4, mio10 e PlayAUDIO12
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