CONTROLADOR DE MONITOR | INTERFACES
A série Big Knob oferece a estúdios de
qualquer tamanho, a seleção profissional
de fonte/monitor e controle de volume
preciso que tornou o Big Knob original
uma escolha tão popular. Além disso,
com a adição de alta resolução
Gravação e reprodução Onyx USB, os
estúdios obtêm uma solução híbrida
poderosa que é realmente maior do que a
soma de suas partes.

CARACTERÍSTICAS

SELEÇÃO DE FONTE E MONITOR PROFISSIONAL

O Mackie Big Knob provou a si mesmo por mais de uma década como a solução mais indicada de
controle de monitoração para projetos e estúdios profissionais. A familia Big Knob leva o melhor
desse ﬂuxo de trabalho clássico, oferecendo a solução certa para o estúdio moderno.

GRAVAÇÃO/REPRODUÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO USB
Tanto o Big Knob Studio quanto o Big Knob Studio+ oferecem interface USB de alta resolução,
com dois pré-amplificadores de microfone Onyx, proporcionando uma poderosa
faixa dinâmica de 60 dB de ganho e qualidade de som premiada.
Com resolução até 192 kHz, você pode confiar que suas gravações e
reproduções de seus DAW serão sempre de alta qualidade.

CONJUNTO ABRANGENTE DE RECURSOS

Os controladores/interfaces Big Knob oferecem recursos como duas saídas de fone de ouvido,
uma saída de fone amplificada dedicada e várias opções de I/O. Facilmente integrados a qualquer
aplicação, os controladores/interfaces Big Knob são
o centro nervoso de qualquer estúdio.
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CONTROLADOR DE MONITOR | INTERFACES
BIG KNOB PASSIVE
Controlador de Monitor
 Controlador de monitor 2 × 2 extremamente simples
- Escolha entre 2 fontes e 2 pares de monitores
- Controle de volume Classic Big Knob
- Funções profissionais mono, mudo e dim
 Qualidade de áudio excepcional
- Caminho de áudio passivo sem fonte de alimentação
necessária
- Design robusto "construído como um tanque"

BIG KNOB STUDIO / BIG KNOB STUDIO+
Controlador de Monitor/Interface
 Seleção profissional de fonte e monitor
Big Knob Studio: Escolha entre 3 fontes e 2 pares de
monitores
Big Knob Studio+: Escolha entre 4 fontes e 3 pares
de monitores
- Controle de volume clássico Big Knob
- Ajuste de nivel independente em todas as fontes e saídas de
monitor
- Funções mono, mudo e dim
 Interface de gravação USB
(Big Knob Studio: 2 × 2 / Big Knob Studio +: 2 × 4)
Dois pré-amplificadores de microfone Onyx com qualidade de
boutique, incluindo Phantom Power para microfones
condensadores
Big Knob Studio: gravação e reprodução de alta resolução
de 192 kHz / 24 bits
Big Knob Studio+: Gravação e reprodução de alta
resolução 192 kHz/24 bits
O Cue Mix permite a combinação controlada de entradas
diretas com outros sinais, para gravação de latência zero
A possibilidade roteamento do sinal de gravação fornece
flexibilidade para aplicações como podcast
• Conjunto abrangente de recursos para estúdios
profissionais
- Prática conexão de fontes, incluindo entrada de 1/8" para
o seu smartphone
- Duas saídas para fones de ouvido com controles de nível
independentes
- Microfone talkback integrado para facilitar a
comunicação com os artistas no estúdio
- Meter de 16 segmentos e alta resolução para a fonte de
entrada
• Design robusto "construído como um tanque"
• Compatível com todos os principais DAWs em Mac e
Windows
• Inclui software de gravação Tracktion®
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CONFIGURAÇÕES
Big Knob Passive

Modelo

Big Knob Studio+

Big Knob Studio

Home Estudios, Produtoras A/V, Estudios
Comerciais, Emissoras de TV

Aplicações Gerais

Os home estúdios e estúdios comerciais realmente se beneficiam da interface de gravação e
reprodução, da mesma forma o já comprovado gerenciamento de monitores . As produtoras de A/V,
incluindo salas de masterização, podem usar opções de entrada digital e analógica.

Perfil de Usuário

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERISTICAS
Controle de Volume

BIG Volume Knob

BIG Volume Knob

BIG Volume Knob

Mono, Mute, Dim

Sim

Sim

Sim

Seletor de Entrada e Saida

2×2

3×2

4×3

Dual 16-Segmentos LED

Dual 16-Segmentos LED

Meter de Entrada

Nenhum

Pré-amplificadores de Microfones

N/A

Sim, Onyx c/ +48V

Sim, Onyx c/ +48V

Talkback

Não

Sim

Sim, com opções de Mic
Interno e Externo

Não

Sim

Sim

N/A

2 × 2 USB 2.0

2 × 4 USB 2.0

Resolução

N/A

192 kHz / 24-bit

192 kHz / 24-bit

Roteamento de Gravação

N/A

Seção de Monitores e
Saidas de Monitores

CARACTERISTICAS USB
I/O

Direto para USB

Selecionável - USB ou
Saida Analógica

DIMENSÕES
Dimensões Fisicas
e Peso

3.1 × 5.4 × 5.6 in
79 × 137 × 142 mm
2.2 lb / 1.0 kg

3.2 × 9.9 × 6.4 in
81 × 251 × 163 mm
3.5 lb / 1.6 kg

3.2 × 11.9 × 6.8 in
81 × 302 × 173 mm
4.6 lb / 2.1 kg
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