silent rehearsal studios

Ceny systemów JamHub

Twoja sala prób czy studio - gdziekolwiek zechcesz!
SRP
netto

SRP
brutto

JamHub nie jest typowym mikserem audio (choć może pełnić jego funckję). JamHub nie jest też skomplikowanym i kosztownym osobistym systemem monitorowym.
JamHub to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, dzięki któremu przygotujesz własną, cichą ale w pełni funkcjonalną salę prób bez ponoszenia kosztów adaptacji akustycznej pomieszczenia.
JamHub to rozwiązanie dzięki któremuprzećwiczysz wraz z zespołem materiał w niemal każdych warunkach, a przy okazji z łatwością go zarejestrujesz.
Jeżeli jesteś nauczycielem JamHub pozwoli Ci prowadzić zajęcia z kilkoma uczniami jednocześnie (nie koniecznie z zespołem), zapewniając komunikację wyłącznie pomiędzy wybranymi uczniami
(jednym,kilkoma lub wszystkimi). W "godzinach szczytu" znajdziesz więc czas i możliwości by poprowadzić zajęcia z większą liczbą osób jednocześnie.
Jeżeli prowadzisz sklep muzyczny i użyjesz JamHub'a jako stanowiska odsłuchowego Twoi klienci będą mogli próbować instrumenty niezależenie lub razem, nie przeszkadzając nikomu więcej…

Panie i Panowie: oto JamHub: Wasze osobiste, ciche studio odsłuchowo-nagraniowe!
JamHub Bedroom

netto

JamHub™ BedRoom system:
* 5 sekcji = do 5 muzyków (lub 4 + rejestracja / wyjście na nagłośnienie)
* 5x wejście stereo + 5x wejście mic = 15 kanałów
* 5x wyjście słuchawkowe z niezależną regulacją poziomu i miksem
* 1x złącze zewnętrznego pulpitu SoleMix™ remote (pulpit sprzedawany oddzielnie)
* nagrywanie analogowe lub wyjście na nagłośnienie przez dedykowaną sekcję "R"
* wbudowany procesor efektów (24-bit, 16 rodzajów, AUX regulowany dla każdego wy niezależnie)
JamHub GreenRoom
JamHub™ GreenRoom system
* 7 sekcji = do 6 muzyków + recording wyjście na nagłośnienie
* 7x wejście stereo + 7x wejście mic (dostępny Phantom +48V) = 21 kanałów
* 7x wyjście słuchawkowe zniezależną regulacją poziomu i miksem
* 4x złącze zewnętrznego pulpitu SoleMix™ remote (jeden pulpit w komplecie)
* Nagrywanie i odtwarzanie analogowe lub cyfrowe (złącze USB) przez sekcję "R"
* wbudowany procesor efektów (24-bit, 16 rodzajów, AUX regulowany dla każdego wy niezależnie)
JamHub TourBus
JamHub™ TourBus system:
* 7 sekcji = do 7 muzyków (lub 6+ rejestracja / nagłośnienie)
* 7x wejście stereo + 7x wejście mic (dostępny Phantom +48V) = 21 kanałów
* 7x wyjście słuchawkowe z niezależną regulacją poziomu i miksem
* 4x złącze zewnętrznego pulpitu SoleMix™ remote (dwa pulpity w komplecie)
* nagrywanie analogowe lub cyfrowe (USB lub wbudowany rejestrator SD - karta 4GB w komplecie)
przez sekcję "R"
* wbudowany procesor efektów (24-bit, 16 rodzajów, AUX regulowany dla każdego wy niezależnie)
SoleMix™
Pulpit JamHub™ SoleMix™ remote:
*własny mix z regulacją do 6 metrów od urządzenia (Vocal / Drum)
* współpracuje z każdym systemem JamHub™
* udostępnia regulację powrotu FX i poziomu wyjścia słuchawkowego

brutto

1 056,10 PLN
netto

1 299,00 PLN
brutto

1 787,80 PLN
netto

2 199,00 PLN
brutto

2 438,21 PLN
netto

2 999,00 PLN
brutto

324,39 PLN

399,00 PLN

Zobacz, jak działa JamHub (kliknij jeden z obrazeków poniżej) =>

APLAUZ Sp. z o. o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
tel./fax: (022) 751-42-39, e-mail:aplauz@aplauzaudio.pl
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