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Najlepsze miksery brzmią doskonale i jednocześnie są łatwe w obsłudze

Greg Mackie założył firmę TAPCO w latach 70-
tych i stworzył pierwszy praktyczny mikser do 
użytkowania przez zespoły muzyczne. 
Następnie w 1990 roku złożył firmę nazwaną 
swoim nazwiskiem, która zrewolucjonizowała 
rynek mikserów muzycznych przeznaczonych 
do użytku na żywo i podczas nagrań, które 
były dostępne cenowo nawet dla mniej ma-
jętnych muzyków. Miksery MACKIE okazały 
się tak dobre że używali ich doświadczeni pro-
fesjonaliści. W firmie MACKIE Greg projek-
tował urządzenia do roku 2002 zaspokajające 
potrzeby innych jak i samego twórcy.

Urodzony w Londynie Peter wpracował 
w firmie Trident Audio przez 18 lat 
(10 lat jako szef działu R&D) składając, 
testując i projektując teraz legendarne 
już high-endowe, analogowe urządzenia 
i konsolety mikserskie. 
Następnie przeprowadził się do USA 
i dołączył do Mackie Designs zostając tam 
przez 7 lat jako wiceprezes inżynieryjny 
oraz główny projektant cyfrowych konsolet 
mikserskich. W 2003 roku Peter założył 
niezależna firmę Stonepower Ltd., 
projektującą urządzenia audio 
dla wielu marek.

   Rzadkością jest   
   sytuacja, kiedy podczas 
miksowania nie pojawiają 
się żadne trudności. 
Greg Mackie wylicza je: 
”... sprzężenia, nieśmiało 
mówiący prezenterzy, 
wokaliści którzy nagle 
podwajają głośność, 
niewłaściwa obsługa 
mikrofonów, składy 
muzyczne z którymi nigdy 
wcześniej nie pracowa-
łeś... jeśli coś może pójść 
niepomyślnie zdarzy się 
to szybciej niż myślisz 
i problemy będą pojawiać 
się częściej niż sobie 
wyobrażasz”. Greg Mackie 
jest nie tylko konstru-
ktorem konsolet, ale także 
praktykuje miksowanie 
dźwięku na żywo od 
ponad 50 lat.
    Ciekawostką jest, 
że Greg pomógł 
zaprojektować całkowicie 
cyfrowy mikser – mikser 
z mniejszą ilością 
fizycznych regulatorów 
z wieloma menu wyboru 
na wyświetlaczu 
i przełączaniem banków 
z kanałami. Używał go do 
miksowania grup 
muzycznych, wydarzeń 
talent show, przemów itp. 
Wnioski? 

wprowadzanie zmian 
i właściwych korekt – 
zbyt wiele przełącza-
nia i przewijania 
podmenu. Z drugiej 
strony doceniam 
cyfrowe equalizery, 
efekty i presety.”
SoundLink jest 
rozwiązaniem 
hybrydowym 
zaprojektowanym 
przez Grega 
Mackiego i Petera 
Wattsa doskonale 
wykonanym przez 
firmę KORG.
To daje możliwość 
natychmiastowej 
reakcji w ustawienia 
w sytuacji awaryjnej 
tak jak w urządzeniu 
analogowym oraz 
możliwość 
wykorzystania zalet 
wysokiej jakości 
cyfrowych 
komponentów tam 
gdzie to się liczy. 

“Odkryłem, że całkowicie cyfrowy interfejs 
obsługi miksera nie pozwala mi na wystar-
                                    czająco szybkie 

Indywidualne kontrolki poziomu sygnału dla kanałów

Czy naprawdę potrzebujesz całej linii LED sygnalizującej poziom 
sygnału dla każdego z kanałów osobno? Nie. To co potrzeba 
wiedzieć podczas miksowania to: A) Czy sygnał pojawia się na 
kanale audio? B) Czy sygnał na kanale audio zaczyna się 
przesterować? W tym celu Greg Mackie wybrał sygnalizację 
2 kontrolkami LED dla poziomów – 20 i OL (overload / 
przesterowanie) na każdym kanale i wybrał lokalizację na prawo 
od regulatora tłumienia danego kanału.

Z drugiej strony tych regulatorów pod obudową znajdują się 
wysokonapięciowe przedwzmacniacze HiVolt. Zasilane są 
one wyższym napięciem niż przedwzmacniacze konkurencji 
z tego samego przedziału cenowego. Wyższe napięcie 
zasilania przedwzmacniaczy skutkuje ich większym 

headroomem więc głos ludzki lub głośne instrumenty nie 
przesterowują się. Kompresor z regulacją parametru jednym 
regulatorem umożliwia łatwe korzystanie z tego efektu 
przetwarzania sygnału ważnym zwłaszcza przy nagłośnieniu 
wokalistów i mówców. Dzięki projektowi Petera Wattsa jakość 
tego kompresora dorównuje najlepszym tego typu urządzeniom 
w obudowach typu rack.

Oczywiście jak każdy porządny mikser audio 
posiada sekcję equalizacji dla każdego z kanałów. 
Co ważne filtry są zaprojektowane tak, aby 
equalizacja była naturalna i subtelnie poprawiała 
muzykę/mowę zamiast brzmieć topornie 
i w oczywisty sposób.  Zastosowano projekt 

sekcji EQ znany z dużych konsolet Petera Wattsa.

Określenie “hybryda” jest używane przez wielu producentów mikserów. Greg Mackie 
zaprojektował SoundLink z analogowymi funkcjami, których obsługa jest najłatwiejsza - ale 
wykorzystał więcej cyfrowych funkcji niż konkurencja, gdzie wysokiej jakości technika 
cyfrowa jest najlepszym rozwiązaniem. Określenie hybrydowy jest dla 
miksera SoundLink bardziej adekwatne niż dla jakiegokolwiek innego w jego 
klasie cenowej.

Żaden inny mikser w zakresie cenowym 
SoundLink nie ma tak niesamowicie 
użytecznych funkcji wyciszania grup. 
Klawisze wyciszenia na każdym kanale 
i w sekcji „MASTER” pozwalają na wybór 

kombinacji kanałów do użytku na żywo bez konie-
czności manipulacji przy wielu kanałach. Oznacza 
to że użytkownik ma możliwość zastosowania 
różnych grup wyciszania dla różnych utworów 
lub osobnych grup wyciszenia np. dla kazania, 
chóru, solisty itp. Przyciski wyciszenia mają 
w budowane kontrolki LED z podświetleniem 
czerwonym lub żółtym do rozróżnienia statusu 
wyciszenia indywidualnego lub w grupie.

Przypisanie kanału do dowolnej 
z 4 szyn stereo (8 wyjść szyn 
mono) lub szyny głównej L/R. 

Ta użyteczna funkcja możliwa do zasto-
sowania w różnych celach np. wydzielenia 
dodatkowych stref odsłuchów bocznych, wyjść 
na subwoofery itp. Konkurencyjne miksery mają 
na wyposażeniu jedynie dwie sekcje szyn stereo.

Jedwabiście gładko pracujące 60-milimetrowe 
suwaki tłumików „Alps®”. Producent regulatorów 
suwakowych i obrotowych Alps słynie ze swoich 
produktów jak marka Mercedes Benz w świecie 
motoryzacji. Są one droższe, pracują lepiej, mają 
doskonałą odporność na zakurzenie i są długowieczne.

PFL - llawisze 
funkcyjne odsłuchu 
przed regulatorem 
tłumienia pozwalają 
przepuścić sygnał na 
wyjścia słuchawkowe 
i monitorowe przed 
regulacją tłumienia na 
danym kanale.



Niektóre z mikserów audio mają wejście przeznaczone do podłączenia urządzenia 
mobilnego jak smartphone, tablet lub odtwarzacz mp3 umożliwiające 

puszczanie muzyki np. podczas przerw.  Zaskakująco niewielu 
producentów umieściło to wejście z PRZODU miksera, gdzie jest 
to wygodne i często jest to wejście wymagające użycia adaptera.  
W Soundlink wejście u mieszczone jest w wygodnym miejscu i nie 
wymaga dodatkowego adaptera.  Sygnał z tego wejścia kierowany jest na kanały 
23 i 24 w modelu MW-2408 lub 14 i 16 w przypadku modelu MW-1608.

Wyrafinowany wielopunktowy korektor z 2 wartościami parametru dobroci Q, 
regulowany kompresor, limiter, bramka szumów, automatyczny eliminator 
sprzężeń (który doskonale działa nie wprowadzając cyfrowych artefaktów), 
31-punktowy analizator widma częstotliwości wskazujący punktowo 
sprzężenie i 20 cenionych 32-bitowych cyfrowych efektów KORG. 
To wszystko jest regulowane, zapisywane do pamięci, przywoływane 
z pamięci i widoczne na wyświetlaczu fluorescencyjnym. 

Cyfrowe przetwarzanie 
i efekty są frustrujące 
w użytkowaniu, kiedy 
ukryte są w długim 
przewijanym menu 
lub w podmenu. 
9 klawiszy 
pozwalających 
bezpośrednio wybrać 1 z 9 pasm korekcji 9-pasmowego EQ i inne 
ustawienia, oraz rząd indywidualnych klawiszy przywołania 
ustawień korekcji i dynamiki do szyn L/R, AUX1, AUX2, 
czyni miksowanie łatwiejszym. 

“PHONES” 
i klawisze wyciszania grup “MUTE GROUPS”
są dwiema funkcjami autorstwa 
Grega Mackiego, o których użytkownicy 
mówią „Dlaczego nikt wcześniej 
o tym nie pomyślał?”.

Funkcja pozwala na utworzenie 
indywidualnego miksu dla słuchawek 
dousznych lub klasycznego leżącego 
monitora bez zmiany w głównym 
miksie. Klawisze MUTE GROUPS  
(A,B,C,D)  służą do programowania 
i przywoływania grup dowolnych 
kanałów w celu wyciszana 
poprzez użycie jednego klawisza.

W sytuacji, kiedy ustawienia poziomów są odpowiednie dla 
wszystkich utworów, ale wyjątkowo w jednej piosence w środku 
występu mają być aktywne tylko mikrofon wokalisty, gitara 
akustyczna i instrument klawiszowy mógłbyś ściągnąć poziom 
13 kanałów ich indywidualnymi suwakami tracąc dobre 
ustawienia na dalszą część koncertu. Możesz też stworzyć 
i zapisać grupę kanałów do wyciszenia MUTE GROUP 
aktywowana jednym klawiszem. 

Na rysunku u góry pokazano przykładowe podłączenie całego 
zespołu muzycznego do MW-1608. 

MOŻLIWOŚCI GRUP WYCISZENIA W SOUNDLINK

Oto kolejny przykład użycia MUTE GROUP dla 3-głosowego numeru 
acapella. To forma automatyzacji cyfrowej w przystępnej cenie!

Ten mikser ma 24 kanały i wszystkie z nich 
możesz jednocześnie obserwować i natychmiast 
regulować zamiast w tym samym celu odszukiwać 
właściwy bank kanałów przykładowo z 8 torami 
wejściowymi jak w typowych mikserach 
cyfrowych. W przypadku typowego miksera 
cyfrowego kiedy np. nagle na 17 kanale wokalista 
wejdzie zbyt głośno trzeba mieć duże szczęście 
żeby móc szybko dokonać korekty poziomu.

4 sub-miksy (8-szyn) pozwalają na łączenie 
kanałów w podgrupy np. mikrofonów do 
perkusji lub wszystkich mikrofonów 
wokalistów wspierających aby regulować 
poziom jednym suwakem. Można również 
przekierować różne miksy na 8 osobnych 
wyjść (GROUP OUT) np. na subwoofery lub 
strefy balkonów lub odsłuch na zapleczu. 

I na koniec słowo o jakości wykonania. 
Oba miksery SoundLink mają solidne 
stalowe ramy,które są odporne na 
uszkodzenia podczas ładowania 
i rozładowywania. Panele boczne wykonano 
z prawdziwego drewna, co dodaje 
urządzeniom stabilności. Wysokiej jakości 
pokrętła są wytrzymałe na uderzenia z góry.



Cyfrowe możliwości w SoundLink

Pierwszym z szerokiego arsenału cyfrowych narzędzi 
SoundLink jest genialny korektor graficzny pomysłu 
Grega Mackiego i Petera Wattsa.

n Możliwość wyboru limitera, 
kompresora o twardej 
charakterystyce i kompresora 
o miękkiej charakterystyce. 
Każdy z efektów dynamiki ma 
dwa regulatory parametrów

„ Room Reverb normal i Warm 
„ Vocal Reverb normal i Warm 

n Załączenie eliminatora 
sprzężeń na szyny AUX1, AUX2 
lub L/R

„ Efekt Podbicia niskiego basu 
i 4 sygnały testowe do użytku 
z analizatorem widma 

„ 24 fabryczne presety ustawień 
cyfrowych efektów i 30 
użytkownika

„ Tape Echo 

„ Chorus 

„ Spring Reverb normal i Warm 
„ Analog Delay

„ Variable Standard i KORG 
SDD3000 Delay 

„ Flanger 

„ Plate Reverb normal i Warm 

„ Hall Reverb normal i Warm 

n Wybór najlepszych cyfrowych 
efektów KORG: 

n Zapisz i przywołaj 
„ Globalne ustawienie 

zapamiętujące kontrast 
wyświetlacza LCD 

„ Tryby wyświetlania wskaźnika 
poziomu sekcji master – 
wartości szczytowe z reakcją 
szybką / wolną i  wartości 
normalne z reakcją szybką / 
wolną 

„ Tryby wyświetlania 
analizatora spektrum  - 
wartości szczytowe  z reakcją 
szybką / wolną i wartości 
normalne z reakcją szybką / 
wolną 

„ 5 fabrycznych presetów 
ustawień dynamiki 
i 10 użytkownika 

„ 6 ustawień para-graficznego eq 



 

  

 

  

Napięcie wewnętrzne

+16.5 V

≤ +15 V

 Kanał stereo 

KORG

 Konkurencja

„Para-graficzny” oznacza rodzaj parametrycznego  
korektora z możliwością wyboru nachylenia zbocza 
krzywej i szerokości filtra. SoundLink daje możliwość 
wyboru 1-oktawowym i wąskim pół-oktawowym 
pasmem. Można również skorzystać z klawiszy 
i wyświetlacza jako podręcznej podstawy 
99-pasmowego equalizera. Do 6-ustawień może być 
zapisanych i przywoływanych z pamięci urządzenia. 

W  połączeniu z 31-pasmowym analizatorem widma 
można użyć go z chirurgiczną precyzją wycinając kilka 
bardzo wąskich pasm w celu zmniejszenia problemów 
akustycznych pomieszczenia oraz problemów ze 
sprzężeniami*. Chociaż warto mieć możliwość korekcji 
31-wąskich pasm niezwykle rzadko zachodzi potrzeba 
używania ich wszystkich na raz. Ten fakt stał się 
podstawą do zaprojektowania 9/31-pamowego para-
graficznego EQ 
Grega Mackiego 
i Petera Wattsa. 
W tym equalizerze 
można wybrać 
jednocześnie 
9 z 31 pasm. Tych 
potrzebnych do skorygowania rezonansów, fal 
stojących, odbić lub innych problemów akustycznych 
które mogą wystąpić w pomieszczeniu. Dzięki temu 
można dokonać 
korekty za przy 
użyciu 9 fizycznych 
klawiszy. W efekcie w SoundLink mamy możliwość 
korzystania z 31-pasmowego korektora bez 
konieczności wyświetlania go na ogromnym fizycznym 
ekranie jaki przykładowo pokazany jest na obrazku 
poniżej:

GENIALNE ROZWIAZANIE 
GREGA MACKIEGO I PETERA WATTSA 
Z PARA-GRAFICZNYM EQ

31-pasmowy equailzer jest jak skalpel.

* SoudLink wyposażony jest również w sprawnie działający eliminator sprzężeń. 

   Możesz korzystać obydwu z tych rozwiązań.Kanał mono

Przedwzmacniacze HighVolt mają znacznie większy headroom

Headroom przedwzmacniacza 
mikrofonowego

Nawet patrząc na tył, można powiedzieć: prawdziwy mikser
Wejście przełącznika nożnego, pozwalającego szybko 

włączyć lub wyłączyć efekty. Opcjonalny kontroler nożny 

dostępny jest w ofercie twojego dealera KORG. 

Przedwzmacniacze mikrofonowe KORG 
HiVolt zasilane są napięcie +/- 16,5 V, 
najwyższym spośród mikserów w tym 
przedziale cenowym – zarówno dla 
kanałów mono jak i stereo. 
Oznacza to, że można podłączyć źródła 
o wyższym sygnale niż standardowy 
bez powodowania zniekształceń. 
Nie można również zapomnieć, 
że przede wszystkim przedwzmacniacze 
HiVolt brzmią doskonale.

Wysokość wewnętrznego 
napięcia zasilania dla 
przedwzmacniaczy 
mikrofonowych bezpośrednio 
wpływa na zakres headroomu. 
Konkurencja używa do zasilania 
przedwzmacniaczy około 15V na 
kanałach monofonicznych oraz 
nawet niższych napięć do 
zasilania przedwzmacniaczy 
kanałów stereofonicznych.

Aż 8- szyn wyjść grupowych – takiej ilości wyjść szyn 

grupowych nie ma żaden innym porównywalnym 

16/24-kanałowym mikserze audio.  

8 wyjść monofonicznych może być użytych do tworzenia 

submiksów bębnów, wokali, subwooferów, dogłośnień 

tylnych lub bocznych, dodatkowych monitorów, 

strefy dogłośnienia balkonu, zaplecza lub po prostu 

jako wyjścia dla 8 -śladowego interfejsu rejestrującego.

Wbudowany interfejs stereofoniczny pozwala 

na zarejestrowanie występów lub prób 

w jakości 48kHz / 24 bit. Może być też użyty 

jako wejście stereofoniczne na kanałach 15-16 

w modelu MW-1604 lub 23-24 w modelu MW-2408, 

takie rozwiązanie idealnie sprawdza się przy 

odtwarzaniu podkładów podczas występów żywo.

Dzięki przedwzmacniaczom HiVolt 

uzyskasz bardziej szczegółowe brzmienie 

z każdego mikrofonu. 

Zasilanie typu „Phantom” +48 

pozwoli na skorzystanie z zalet 

najwyższej klasy mikrofonów 

pojemnościowych.

Kiedy zdecydujesz się podłączyć SoundLink do głośników, 

docenisz możliwość wyboru pomiędzy symetrycznymi wyjściami 

XLR raz symetrycznymi wyjściami 1/4 "TRS” (duży Jack).

Kolejna ekskluzywna funkcja SoundLink: 

wyjścia dla dwóch niestandardowych 

miksów monitorowych przez AUX 3 i 4. 

Dedykowane elementy sterujące wprowadzają 

mniej lub więcej głównego miksu LR

do własnego instrumentu muzyka.
Model MW-1608 ma 4 pary wyjść stereo, 

a model MW-2408 aż 8 par wyjść stereo.

Od podstaw zaprojektowane przedwzmacniacze 

mikrofonowe HiVolt – jedne z nich zastosowano 

nawet w kanale TALKBACK
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Standardowy zespół muzyczny

Wydarzenie korporacyjne

Mały lub średni obiekt koncertowy Nagrywanie

podkład muzyczny

podkład muzyczny

rejestracja sygnału stereo

odsłuchy boczne lub odsłuch perkusisty

dwa odsłuchy podłogowe z możliwością indywidualnej modyfikacji miksu 

przy użyciu regulatorów Musicians Phones

odsłuch na 

zapleczu 1

odsłuch na 

zapleczu 2

duże monitory

małe monitory
8-kanałowy interfejs 

audio do nagrywania
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Kartę danych technicznych, 
specyfikację projektowę 
i pliki z rysunkami w formacie DXF 
znaleźć można na stronie producenta: 

KorgSoundLink.com/downloads



n Prawdziwa hybrydowa konstrukcja 
światowej sławy projektantów mikserów 
Grega Mackiego i Petera Wattsa

n Modele 24 x 8 x 2 lub 16 x 8 x 2
Zaprojektowane przez Petera Wattasa 
mikrofonowe przedwzmacniacze HiVolt 
o większym headroomie niż w jakim-
kolwiek mikserze o porównywalnej cenie

n Przetworniki A/D i D/A marki Velvet 
Sound™ o współczynniku zniekształceń 
THD 0.004%

n Wyjścia szyn 
głównych L/R i Monitor na złączach XLR 
i TRS 1/4’, 8 wyjść grup na złączach 
TRS ¼’, 4 wyjścia AUX na złączach XLR, 
2 wyjścia słuchawkowe dla muzyków na 
łączach ¼” połączone z do szyn AUX 3 
i 4, wyjście słuchawkowe na panelu 
górnym, wyście stereofoniczne 
realizowane przez port USB

n 8 monofonicznych / 4 stereofoniczne 
indywidualne wyjścia (8 prawdziwych 
szyn sygnałowych)

n Praktyczna struktura 
i genialne funkcje 
znacznie ułatwiające 
miksowanie występów 
na żywo

n Unikalne rozwiązanie sekcji 
indywidualnych odsłuchów 
2 muzyków „Musician Phones 
Monitor” dające możliwość 
podbicia własnego sygnału w 
stosunku do miksu ogólnego

n Jedyny mikser w swojej klasie 
z możliwością szybkiego tworzenia 
i przywoływania grup wyciszenia 
„Mute Groups” dla dowolnych 
kombinacji wejść

n Na każdym kanale monofonicznym Peter 
Watts zastosował sekcję EQ z regu-
latorami wysokich częstotliwości „Hi” 
(12kHz), średnich częstotliwości „MID” 
(przestrajany 250Hz – 5kHz ), niskich 
średnich częstotliwości „LO MID” 
(100Hz) i niskich częstotliwości

n Cyfrowa sekcja zawiera zaprojektowany 
przez Petera Wattsa kompresor, limiter, 
bramkę szumów z możliwością regulacji 

parametrów zapisywanych 
i przywoływanych 
z pamięci urządzenia

n Genialny, para-graficzny 
korektor barwy 9/31 – 
wybór zaadresowanych 
9 pasm z możliwych 31

n 20 zaktualizowanych efektów KORG z 32-
bitowym przetwarzaniem – 10 z nich 
można użyć na raz oraz zapisywać 
i przywoływać ich ustawienia z pamięci 
urządzenia

n Możliwość sterowania efektami za 
pomocą kontrolera nożnego
Talkback dla szyn L/R lub AUX 1-4

n Najlepszy automatyczny system 
eliminacji sprzężeń jaki jest dostępny 
w kompaktowych mikserach
Interfejs USB ze stereofonicznym 
wejściem / wyjściem 

n Super użyteczne akcenty takie jak np.  
XLR na wszystkich wyjściach 
głośnikowych
Jedwabiście gładko pracujące, regulatory 
suwakowe i obrotowe ALPS® o długiej 
żywotności

n Kompresor jakości osobnego urządzenia 
rack z regulacją parametru jednym 

regulatorem zastosowany na 
wszystkich kanałach mikrofonowych

n Możliwość instalacji modelu MW-2408 
w racku

n Oprogramowanie Izotope Elements 
w komplecie
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1) 20-20 kHz, to samo wzmocnienie, bez krzywej korekcyjnej 

2) Ref = +4 dB, 20 kHz BW, to samo wzmocnienie, krzywa korekcyjna A 

3) Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, brak krzywej korekcyjnej) Dane w specyfikacji mogą ulec zmianie 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ®2020 KORG Inc.

Rodzaj wejścia

Przedwzmacniacze 
mikrofonowe HiVolt

Złącza wyjść głównych 
“Main Outputs”

Zakres regulacji 
wzmocnienia 
wejściowego „Gain”

Maksymalny poziom 
wyjściowy

Współczynnik 
zniekształceń THD na 
wyjściach głównych 
„Main Output” (*1)

Ustawienia zapisywalne 
do pamięci urządzenia

Przesłuchy (*3)

Stosunek sygnał/szum na 
wyjściach głównych 
„Main Output ”(*2)

System Crosstalk3

Pasmo przenoszenia – 
wyjścia główne “Main 
Output” 

Impedancja wyjściowa  

Przywoływane

Wyjście słuchawkowe

Sekcja EQ kanału 
monofonicznego

Sekcja EQ kanału stereo

Filtr górmoprzepustowy

Cyfrowe multi-pamoweEQ

Cyfrowe multi-pamoweEQ

Cyfrowy kompresor

Cyfrowy Limiter

Cyfrowa bramka szumów

Analizator widma

Zakres dynamiki 
przetwornika analogowo-
cyfrowego dla szyn 
głównych L/R

Zakres dynamiki prze-
twornika analogowo-cyfro-
wego dla szyn AUX i FX

Wewn. przetwarzanie

Głębia bitowa USB

Cyfrowe efekty

Port wejścia stereo USB / 
Port rejestracji

Zakres napięcia zasilania

Głębia bitowa A/D/A

Częstotliwość 
próbkowania

Pobór mocy 

Wymiary (szerokość x 
wysokość x głębokość)

Zalecana temperatura 
otoczenia dla pracy 
urządzenia

Zakres dynamiki 
przetwornika cyfrowo-
analogowego dla wszy-
stkich szyn wyjściowych

Złącze zasilania

Masa

0.004%

-70 dBu

(± 1 dB) +10dB do +60dB (Mic), 
-10 do +40dB (Line)

+26 dBu

75 Ω

100 mW / kanał @ obciążenie 32Ω, 
20 Hz-20 kHz (+0.5dB, -1.5dB)

Wyciszenia kanałów, ustawiania 
efektów I wyciszenia efektów, 
wyciszenia grup, ustawienia dla 
przerwy, sekcja dynamiki, graficzny 
EQ, feedback przesyłany na szyny 
sygnałowe

Presety 4 grup wyciszenia, 10 
pamięci scen globalnych, 24 pa-
mięci efektów,  6 pamięci graficz-
nego EQ, 16 lub 24 wyciszeń ka-
nałów w zależności od modelu, 3 pa-
mięci feedback przypisane do szyn

Pasmo wysokie “HI” (12kHz,filtr 
półkowy), pasmo średnie “MID” 
(czestotliwość środkowa 
przestrajana w zakresie  250hz do 
5k) i pasmo niskie „LO” (100 
Hz,filtr półkowy), regulacja 
podbicia/tłumienia filtrów w 
zakresie ±15dB 

Pasmo wysokie “HI” (12k filtr 
półkowy), pasmo wysoki-średnie 
“HI MID” (2.5k filtr półkowy), 
pasmo niskie-srednie “LO MID” 
(250 hz filtr półkowy) pasmo niskie 
„LO” (100Hz filtr półkowy)

18dB/oktawę przy 80Hz

31-pasm z 9 częstotliwościami 
wybieranymi na raz, wybór trybu 
szerszego pasma 1-oktawowego lub 

Symetryczne żeńskie XLR, 
Jack ¼’ TRS, USB

Nominalny poziom sygnału 
wejściowego -128dBu E.I.N, 
-10 to -60 dBU, impedancja 
wejściowa 3kΩ, wewnętrzne 
napięcie zasilania 16,5V

(+0.5 do -1.5 dBu) 
20Hz - 20kHz

Pomiędzy wejściem a wyjściem -
70dBu; międzykanałowe -90dBu

Symetryczne męskie XLR 
I Jack ¼’ TRS

31-pasm z 9 częstotliwościami wybieranymi 
na raz, wybór trybu szerszego pasma 1-
oktawowego lub węższego 0,5 
oktawowego 

Tryb twardy “Hard”: Regulacja ataku 1 
ms do 40 ms, Regulacja progu działania  
+11dB do 0dB Tryb miękki:  Regulacja 
ataku 1 ms do 40 ms, regulacja progu 
zadziałania +11 do -5dB 

Regulacja ataku 1 ms do 40 ms, 
regulacja progu zadziałania +19 do +3dB 

Tryb twardy “Hard” – regulacja 
podtrzymania 40ms do 
1500ms,regulacja progu zadziałania -35 
to +7dB; Tryb miękki „Soft” – regulacja 
podtrzymania 40ms do 1500ms, 
regulacja progu zadziałania -50 do +4dB

24-kanałowy z funkcja podtrzymywania, 
przypisywany do szyn głównych L/R, AUX1 lub 
AUX2

115dB (krzywa korekcyjna A)

111dB (krzywa korekcyjna A)

Rev Hall, Rev Hall Warm, Room, Warm 
Room, Rev Vocal, Rev Vocal Warm, Stage, 
Stage Warm, Plate Reverb, Plate Reverb 
Warm, Spring Reverb Warm, Analog Delay, 
Tape Echo, Variable Delay, Delay Korg 
SDD3000, Chorus, Flanger, Exciter, Sub Bass 
booster, sygnały testowe 1 kHZ, wolny Sweep, 
szybki Sweep, biały i szary szum

IEC

100 do 240 VAC, 50/60 Hz

45 W

0˚ do 40˚ Celsjusza / 32˚ do 104˚ Fahrenheita

MW-2408: 18.9" x 7.36" x 20.89"/ 480 mm x 
187 mm x 530 mm (17.3" / 440 mm szerokość 
bez bocznych paneli, 19" z szynami rack); 
MW-1608: 15.6" x 7.36" x 20.89"/ 396 mm x 
187 mm x 530 mm (10.6" / 256 mm szerokość 
bez bocznych paneli)

MW-2408: 20.5 lbs / 9.3kg 
MW-1608: 17.6 lbs / 8.0kg

115dB (krzywa korekcyjna A)

USB Class 1

32-bitowe wewnętrzne przetwarzanie

Korg Tru-Bit-Perfect 32-bitowa

24-bitowa

48 kHz, 44.1 kHz

1) 20-20 kHz, to samo wzmocnienie, bez krzywej korekcyjnej 

2) Ref = +4 dB, 20 kHz BW, to samo wzmocnienie, krzywa korekcyjna A 

3) Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, brak krzywej korekcyjnej) Dane w specyfikacji mogą ulec zmianie 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ®2020 KORG Inc.www.megamusic.pl

SoundLink MW-1608 & MW-2408 
Hybrydowe miksery analogowo-cyfrowe
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