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เติมเต็มให้คุณด้วยเสียงคุณภาพระดับ Premium

	 นับเป็นเวลากว่า	40	ปี	มาแล้วที่	Yamaha	ได้เปิดตัว	PM200	อะนาล็อคมิกเซอร์เครื่องแรก	ออกมาในปี	ค.ศ.	1972	จวบปัจจุบันนี้	และยัง

เป็นปีที่ครบรอบ	25	ปีแล้ว	ที่	DMP7	ดิจิตอลมิกเซอร์เครื่องแรกได้ถือก�าเนดิขึ้นมา	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในครั้งนี้	ทาง	Yamaha	จึงได้เปิดตัวมิกเซอร์

ใหม่รุ่น	MGP Series	ที่ใช้แนวคิดใหม่	ส�าหรับคอนโซลมิกเซอร์มืออาชีพขนาดเล็ก

	 จากประสพการณ์กว่าทศวรรษของการเป็นผู้น�าการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เพื่อท�าให้	MGP	 เป็นมิกเซอร์อะนาล็อคในระดับ	 Premium	 ทาง	

Yamaha	จงึได้พฒันาภาคไมโครโฟนปรแีอมป์แบบ	Discrete	Class-A	ใหม่	ทีใ่ช้ในอปุกรณ์บนัทกึเสยีงระดบัไฮเอนด์ส�าหรบัมอือาชพี	โดยการออกแบบ

ภาคไมค์ปรีแอมป์ด้วยวงจรแบบ	Inverted	Darlington	จึงท�าให้	D-PRE	มีโทนเสียงที่	หนาแน่น,	เอิบอิ่ม,	นุ่มนวล	ส่งผลให้มิกเซอร์	MGP-Series	มี

ความพิเศษเหนือกว่ามิกเซอร์อื่นๆ	ในขนาดเดียวกัน

	 พร้อมกันนี้ภาคอิคิว	 X-pressive	 ลิขสิทธิ์เฉพาะของ	 Yamaha ได้ออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่รับเข้ามาคงความถูกต้องแบบอะนาล็อคที่ดีที่สุด	

โดยปลดล็อกความลับเบื้องหลังอารมณ์ของเสียงที่แสดงออก	สร้างความสามารถโดดเด่นให้กับโมดูล	EQ	แบบคลาสสิกชุดนี้

	 หัวใจส�าคัญของ	MGP	อีกประการหนึง่ก็คือ	การที่ได้น�าเอานวัตกรรมใหม่	เช่นเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาสู่เครื่องอะนาล็อกมิกเซอร์	โดยการเพิ่ม

อปุกรณ์เอฟเฟ็คทีม่คีณุภาพสงู,	การเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์	iPod/iPhone	และการท�างานทีส่ดุยอดของ	Stereo	Hybrid	Channel	เพือ่ให้เสยีงทีไ่ด้	มคีวาม

อบอุ่น	และความเป็นดนตรี	จากเครื่องอะนาล็อคพรีเมี่ยมนี้	ซึ่งเครื่อง	MGP	Series	ใหม่	แสดงให้เห็นถึงความลงตัวที่ได้มาบรรจบกันของเทคโนโลยี	

กับความส�าเร็จที่ไม่ธรรมดาของยามาฮ่าในระบบเสียงมืออาชีพ...

การวิวัฒนาการ ของระบบอะนาล็อค

	 ทั้งซาวด์เอนจิเนียร์และผู้เชี่ยวชาญเครื่องเสียง	ต่างมีความเห็นตรงกันว่า	ไม่มีอะไรจะมาเทียบกับเสียงแบบอะนาล็อคในด้านความอบอุ่น	และ

ความเป็นดนตรี	 ด้วยเหตุนีจ้ึงได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูง	 มาปรับปรุงพัฒนาขบวนการในส่วนของอุปกรณ์อะนาล็อคคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ	

เพื่อให้	MGP	เป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรมของมิกเซอร์มืออาชีพขนาดเล็ก...
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D-PRE
								ภาคปรีแอมป์	คือที่ที่เสียงเริ่มต้นก่อก�าเนดิขึ้น	และยังเป็นตัวก�าหนด

ลักษณะของเสียง	 แม้กระทั่งคุณภาพของภาพรวมการมิกซ์เสียงของคุณ 

ความส�าคญัในขัน้ตอนส่วนแรกนี	้จงึเป็นแรงบนัดาลใจมากทีส่ดุในการพฒันา

เพื่อให้เสียงที่ได้จากภาคปรีแอมป์นี้	มีความเอิบอิ่มและอบอุ่น	มากที่สุดเท่าที่

จะเป็นด้วยเหตุนีจ้ึงได้น�าเอาภาคไมค์ปรีแอมป์	D-PRE	มาใช้ในเครื่อง	MGP 

โดยภาคปรีแอมป์นี้เคยได้มีการใช้กันมาแล้วในอุปกรณ์บันทึกเสียงระดับ 

ไฮ-เอนด์ของ	Yamaha	ด้วยการใช้ภาคไมค์ปรแีอมป์แบบ	Discrete	Class-A	

พร้อมการออกแบบวงจรในแบบ	Inverted	Darlington	Circuit	ทีม่หีลายวงจร

เป็นองค์ประกอบมีการต่อกันหลายชั้น	 เพื่อให้ได้ก�าลังขยายสูง	 ขณะที่มีค่าความต้านทานต�่า	 ดังนัน้ลักษณะของเสียงทั้งหมด	 มิติ	 และความรู้สึกของ

ต้นฉบบัสญัญาณเสยีงจะถกูถ่ายทอดออกมาด้วยความเอบิอิม่	พร้อมให้เสยีงต�า่ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละนุม่นวล	ทัง้เสยีงสงูทีโ่ปร่งลอยออกมา	จนพบว่าได้ยนิ

เสยีงต่างๆ	ออกมาจากไมค์ทีช่ืน่ชอบ	หรอืจากการแสดงออกทางดนตรขีองคณุด้วยเสยีงทีค่ณุไม่เคยได้ยนิมาก่อนออกมา	พร้อมกนันีย้งัมภีาคจ่ายไฟ	48V	

phantom	power	 ในแต่ละช่องอิสระเพื่อจ่ายให้กับไมค์คอนเดนเซอร์	ด้วยการที่ใช้ภาคไมค์ปรีแอมป์ระดับสตูดิโอแบบ	Discrete	Class-A	 เอาไว้ใน

เครื่อง	MGP	จึงท�าให้เครื่องมิกเซอร์นี้มีความโดดเด่นมากในด้านคุณภาพเสียงที่ดี

X-pressive EQ
							เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า	เสียงของภาคอิคิวเก่าๆ	นัน้ดีมาก	จากการที่

ได้มีการพัฒนาในนวัตกรรมเทคโนโลยีการจ�าลองของรูปแบบวงจร	 หรือ	

VCM	(Virtual	Circuit	Modeling)	ของ	Yamaha	ทีไ่ด้มใีช้ในเครือ่งดจิติอล

มิกเซอร์มืออาชีพรุ่นใหญ่ๆ	มาแล้ว	ในการออกแบบจึงได้เน้นหนกัในส่วน

ทีท่�าให้เสยีงมคีวามอบอุน่	และความเป็นดนตรขีองอคิวิแบบดัง้เดมินัน้กลบั

มา	โดยการสร้างแบบจ�าลองทีม่คีวามแม่นย�าจากวงจรดัง้เดมิในอดตี	ท�าให้

พบว่ารูปทรงของความถี่อิคิวมีรูปร่างเป็น	“X-shape”	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

โดดเด่นเฉพาะ	 และเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ปลดล็อคความดังเดิมมีความ

ถูกตอ้งสมจริง	มากกวา่เพยีงแคก่ารปรบัแต่งมิกซ์	จากการตอบสนองที่แม่นย�าและความลกึชัน	ของการปรับเสยีงในช่วงความถี่สูงและความถี่ต�า่	ท�าให้

อิคิวของ	“X-Pressive”		เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับเสียง	เพื่อเป็นนิยามบทใหม่ของการปรับเสียงอิคิวในระบบพีเอที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย	

ยังผลให้ซาวด์เอนจิเนียร์สามารถปรับเสียงโดยรวมได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมุมมอง

1-Knob Compressors
 คอมเพลสเซอร์	แบบปุม่เดยีว	(1-knob	compressor)	นวตัตกรรมทีค่ดิค้น

ขึน้โดย	Yamaha	ได้เป็นหนึง่ในคณุลกัษณะทีน่ยิมอยูใ่นปัจจบุนั	จากการเพิม่จ�านวน

ของเครือ่งมกิเซอร์ขนาดเลก็อย่างต่อเนือ่ง	ปุม่ปรบัคอมเพลสเซอร์อจัฉรยิะนี	้ได้เพิม่

การปรบัตัง้ใช้งานคอม-เพลสเซอร์ได้อย่างดทีีส่ดุกบัความหลากหลายของสญัญาณ

ที่เข้ามา	ด้วยการควบคุมเพียงปุ่มเดียว	ลดความยุ่งยากจากการปรับแต่งกับเครื่อง

ภายนอก	ในการนี้เครื่อง	MGP	ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ให้กับ	1-knob	compres-

sors	ด้วยไฟ	LED	indicators	ให้คณุมองเหน็การท�างานเมือ่คอมเพลสเซอร์ท�างาน	

“kicks	in”	ในแต่ละช่องสัญญาณ...

ตัวถังโลหะ (Metal Chassis)
	 ตวัเครือ่งของ	MGP	มคีวามคงทน	ทนทานแรงกระทบกระเทอืน	ด้วยโครงสร้าง

ที่ท�ามาจากโลหะ	เคลือบด้วยสีผงอบแข็ง	ตัวแท่นเครื่องของ	MGP	มีประโยชน์ช่วยใน

การระบายความร้อน	เพือ่ช่วยยดือายขุองอปุกรณ์ภายใน	ในขณะทีก่ารออกแบบจดัวาง

พื้นที่ภายในแยกส่วนของภาคจ่ายไฟ	ออกจากวงจรอะนาล็อค	เพื่อลดผลของสัญญาณ

รบกวนได้เป็นอย่างดี	 และยังรองรับในส่วนของแรงกดทับจากปุ่มควบคุมด้านบนอีก

ด้วย...
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ภาคจ่ายไฟในตัวที่ใช้ได้ทั่วโลก (Universal Power Supply)
	 คุณสามารถน�าเครื่อง	MGP	ไปใช้งานได้กับไฟฟ้าในทุกภูมิภาค	(100V-

240V)	ด้วยภาคจ่ายไฟภายในตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง	พร้อมการออกแบบ

ทีใ่ห้สามารถรองรบักระแสไฟฟ้าได้หลายระดบัแรงดนั	(Multi-Voltage	Design)	

จงึมัน่ใจได้ว่าเครือ่ง	MGP	จะใช้งานได้อย่างไร้กงัวลในสภาพแวดล้อมทีอ่าจสร้าง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระดับพลังงานไฟฟ้าที่ผันผวน	 และทั้งนีก้ารที่แหล่ง

จ่ายไฟอยูภ่ายในตวัเครือ่งยงัช่วยลดการตดิตัง้ของคอนโซล	ในเรือ่งตูแ้รค็ทีใ่ช้งาน

ติดตั้ง	ที่ต้องใช้อะแดปเตอร์ขนาดใหญ่	หรือต้องมีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม...

Hybrid Channel
	 จากประสพการณ์กว่า	40	ปี	ที่ได้คลุกคลีอยู่ในวงการมิกเซอร์ระดับมืออาชีพ	ในครั้งนีท้าง	Yamaha	ได้น�าเสนอแนวทางใหม่	ของการกระจาย

เสยีงในยคุดจิติอล	ด้วยช่องสเตอรโิอไฮบรดิ	ภายใต้ลกูบดิแบบอนาลอ็ก	และมกิเซอร์คอนโซล	MGP-Series	ท�าให้การปรบัของระบบควบคมุแบบดจิติอล

ทีม่คีวามซบัซ้อน	หลอมรวมกบัความรูส้กึแบบอนาลอ็กทีจ่ะมแีต่เฉพาะฟังก์ชนัของระบบการท�างานทีเ่ทคโนโลยดีจิติอลเท่านัน้จะสามารถท�าให้ได้	เครือ่ง	

MGP-Series	ทีม่ปีระสทิธภิาพนี้	ได้ใช้	DSP	ทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ	ท�าให้ได้คณุสมบตัทิัง้สามสิง่	ทีส่�าคญัรวมกนัเอาไว้นี้	โดยท�างานได้ทัง้สองลกัษณะ	

ทั้งการติดตั้ง	 หรือใช้งานเสียงแสดงสด	 โดยการที่รักษารูปแบบความเรียบง่ายของการปรับแบบอะนาล็อคเอาไว	้ ซึ่งจะพบได้ในทั้งการออกแบบของ	

MGP-Series	 โดยแต่ละฟังก์ชันเหล่านี้

สามารถเข้าถึง	 และใช้งานได้เพียงกดที่ปุ ่ม	

พร้อมกันนี้ยังมีอิคิวแบบ	3	แบนด์	ที่สามารถ

ปรับการกวาดความถี่กลาง	 (Mid-Sweep)		

ส�าหรบัการควบคมุเสยีงให้เหมาะสม	และทัง้นี้

ในส่วนการแปลงสัญญาณ	A/D	และ	D/A	ที่

มีประสิทธิภาพสูงในตัว	จึงท�าให้ช่องสเตอรโิอ

ไฮบริดมีฟังก์ชันการท�างานที่ไม่ธรรมดาแตก

ต่างกับมิกเซอร์ทั่วไปด้วยลักษณะเสียงที่ 

เหนือกว่า

หูยึดตู้แร็คให้มาในชุด
	 ด้วยหูจับยึดตู้แร็คที่ให้มาพร้อมในชุดของเครื่อง	MGP 

เพื่อตอบโจทย์	 ทั้งการติดตั้ง	 และการพกพาไปใช้งานภายนอก	

ให้การปกป้องเครื่องให้มีความมั่นคงแข็งแรง	 ในการออกแบบ

ให้การติดตั้งไม่ยุ่งยาก	ประหยัดเวลา	และความพยายาม

การวิวัฒนาการ ในระบบดิจิตอล
      MGP	 ได้ตระหนกัถึงวิธีการใหม่	 ในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลในเครื่องมิกเซอร์	 ที่

ให้ความเรียบง่าย	ในการควบคุมแบบอะนาล็อก	ของ

ฟังก์ชั่น	 DSP	ที่มีความซับซ้อน	 หนึง่ในคุณสมบัติที่

น่าสนใจที่สุดของเครื่องรูปแบบอะนาล็อก	คือปรับได้

โดยตรงด้วยมือ	 และมีการใช้งานที่ง่าย	 ด้วยเหตุนี้

คอนโซล	MGP	จงึพยายามทีจ่ะเกบ็ความรูส้กึอนันีเ้อาไว้	ตลอดการออกแบบให้มคีวามสอดคล้องกนั	เพือ่ทีจ่ะน�าเสนอประโยชน์มากมายของการท�างาน

ที่มีสัมผัสที่เรียบง่ายคุ้นเคยของอะนาล็อคมิกเซอร์
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  Priority	 Ducker	 อีกลักษณะหนึง่ของการใช้งานระบบกระจายเสียงที่ต้องการใช้มาก	 คือการเปิดเสียงเพลง

คลอๆ	แล้วเมื่อมีการประกาศเสียง	จะท�าให้เสียงดนตรีที่เปิดคลออยู่	ลดลงไปเองโดยอัตโนมัติ	และเมื่อผู้ประกาศหยุดพูด

แล้ว	เสียงดนตรีที่เปิดคลอก็จะกลับมาดังเหมือนเดิม	โดยทั้งนี้สามารถที่จะก�าหนดระดับของเสียงดนตรีที่ถูกกดลงว่าจะดัง

แค่ใหนในระหว่างผู้ประกาศพูดได้ด้วย

  Leveler	 ด้วยคอมเพลสเซอร์อัจฉริยะ	 “Auto	 Level”	 จะคอยท�าการปรับความดังของเสียงจากแต่ละแหล่ง	

แต่ละเพลงให้มคีวามดงัเสมอกนัโดยอตัโนมตัิ	เหมาะมากส�าหรบัการออกบทูโชว์ทีไ่ม่ต้องให้คนมาคอยปรบัเสยีงตลอดเวลา	

ด้วยความชาญฉลาดของ	DSP	Algorithm	เฉพาะของ	Yamaha	ให้คุณรับฟังอย่างไร้กังวลในเรื่องความดังของเสียง	

การเชื่อมต่อดิจิตอล ส�าหรับเครื่อง iPod/iPhone
  การผนวกเอาอุปกรณ์จาก	Apple	ของคุณเข้าสู่ประสพการณ์ใหม่กับ	MGP	Sound	Experience	ในการตอบสนองกับการเจริญเติบโตความ

ต้องการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์	iDevices	เช่น	iPod/iPhone	พ่วงต่อกับเครื่อง	MGP	โดยสามารถเป็นได้มากกว่าการเล่นเพลงเท่านัน้	แต่ทว่าใช้สาย

เพยีงเส้นเดยีวเท่านัน้ในการท�าให้อปุกรณ์ของ	Apple	นี	้แปลงร่างไปเป็นเครือ่งควบคมุ

ที่มีความหลากหลาย	ให้คุณควบคุมเครื่อง	MGP	ได้อย่างละเอียด

      MGP	Editor	แอพพลิเคชั่น	MGP	Editor	 เป็นโปรแกรมแจกฟรี	ที่ให้คุณ

สามารถที่จะควบคุมภาค	DSP	ในเครื่องได้เพิ่มเติมจากอุปกรณ์	 iPod/iPhone	ด้วย

จอภาพที่ใช้งานง่าย	 โปรแกรมMGP	 Editor	 ยังให้คุณควบคุมค่าต่างๆ	 ของเอฟเฟ็ค	

REV-X	และ	SPX	ในเครื่องได้เพิ่มเติม	พร้อมกันนี้สามารถปรับแต่ง	Hybrid	Chan-

nel’s	Priority	Ducker,	Leveler	และทั้งการเล่นเพลงจาก	iPod/iPhone	อีกด้วย

      เครื่องเล่นเพลงดิจิตอลคุณภาพสูง	 เครื่องมิกเซอร์	MGP	Series	มีช่องต่อ	

USB	port	ในตวัเครือ่งเพือ่เชือ่มต่อ	และชาร์จไฟเครือ่ง	iPod	/	iPhone	ของคณุให้การ

เล่นเพลงไม่สะดุด	ด้วยสายเพียงเส้นเดียว	ในการเชื่อมต่อดิจิตอลนี้ให้คุณภาพเสียงที่

ดีขึ้น	พร้อมรายละเอียดและความชัดเจน	มากกว่าช่องต่อเข้าแบบอะนาล็อคจะท�าได้

      v โปรแกรม	MGP	Editor	สามารถดาวน์โหลดได้จาก	Apple’s	App	Store 

ได้ฟรี

      v เครื่องหมาย	Apple	และ	iPad	เป็นเครื่องหมายการค้าของ	Apple	Inc.,	

U.S.A.

ดิจิตอลเอฟเฟ็คคู่ (Dual Digital Effects)
	 ในตัวของเครื่องมิกเซอร์	MGP Series	นี้	มีภาคดิจิตอล

เอฟเฟ็คระดับสตูดิโอ	ถึง	2	ชุด	เพื่อเพิ่มอรรถรสให้เสียงของคุณ

ด้วยการปรับที่ง่าย	โดยมีทั้ง	REV-X	เสียงก้องรีเวิร์บรุ่นใหญ่ของ	

Yamaha	ที่มีถึง	3	แบบทั้ง	Hall,	Room	และ	Plate	ซึ่ง	SPX	

ดิจิตอลมัลติเอฟเฟ็คที่มีถึง	 16	 โปรแกรม	 พร้อมทั้งสามารถปรับ

แต่งค่าพารามเิตอร์ได้	โดยสามารถใช้งานเอฟเฟ็คทัง้คูน่ีไ้ด้พร้อมๆ	

กันเลยทีเดียว

  Stereo	Image	ในการท�างานของมิติเสียงสเตรโิอ	(Stereo	Image)	นี้	เมื่อมีผู้ฟังกระจายอยู่เป็นแนวกว้างบาง

ครั้งจะต้องมีการปรับแพนเสียงซ้าย-ขวา	 เล็กน้อยเพื่อให้เกิดมิติของเสียงสเตรโิอ	 ในการท�างานของระบบนี้เหมาะมากกับ

การกระจายเสียงเพลง	Back-	Ground	Music	โดยสามารถเลือกได้	2	ลักษณะคือ	MONO	หรือ	BLEND	ด้วยระบบมิติ

เสียงสเตอรโิอนี้	ท�าให้ผู้ฟังทุกคนได้รับมิติเสียงที่ดี	(Sweet	Spot)	ตลอดทั้งพื้นที่การรับฟัง	
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MGP12X : 12-Channel Premium Mixing Console
n	ภาคไมค์ปรีแอมป์	 Discrete	 Class	 A	 หรือ	 “D-PRE”	 ให้เสียง	 ระดับสตูดิโอ	 ด้วยวงจร	 Inverted 

	 Darlington	Circuit

n	อิคิวดนตรี	“X-pressive”	ที่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยี	VCM	อันเลื่องชื่อของยามาฮ่า

n	คอมเพลสเซอร์แบบ	1-knob	ระดับมืออาชีพ	พร้อมไฟ	LED	แสดงการท�างาน

n	ระบบจ�าลองเสียง	Effects	Processors	คุณภาพสูง	2	ชุด	:	Advanced	REV-X	และ	Classic	SPX

n	ช่องสเตอรโิอแบบไฮบริด	ให้การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วย	DSP	ที่ออกแบบโดยเฉพาะ

n	ช่องเชื่อมต่อแบบดิจิตอล	ส�าหรับ	iPod/iPhone

n	สามารถควบคมุรายละเอยีดการปรบัแต่งภาค	DSP	ในตวัได้ด้วย	MGP	Editor	โดยผ่านเครือ่ง	iPod/iPhone

n	แข็งแรง,	ทนทาน	ด้วยตัวถังเครื่องโลหะเคลือบสี

n	มาพร้อมกับหูยึดแร็คส�าหรับการติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐาน

n	ภาคจ่ายไฟภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทั่วโลก	(100V–240V)

n	ช่องต่อไมโครโฟน	6	ช่อง	พร้อมจ่ายไฟ	Phantom	Power	48V	และ	HPF	ทุกช่อง

n	ช่องต่อไลน์	12	ช่อง	(4	mono	และ	4	stereo)

n	พร้อมทั้งมี	ช่องอินพุท	2TR	Input	ให้การเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อนาล็อค	หรืออุปกรณ์	iPod/iPhone

n	ช่องสัญญาณออก	2	AUX	Sends,	2	FX	Sends,	4	GROUP	Buses,	ST	Bus

MGP16X : 16-Channel Premium Mixing Console
n	ภาคไมค์ปรีแอมป์	 Discrete	 Class	 A	 หรือ	 “D-PRE”	 ให้เสียง	 ระดับสตูดิโอ	 ด้วยวงจร	 Inverted 

	 Darlington	Circuit

n	อิคิวดนตรี	“X-pressive”	ที่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยี	VCM	อันเลื่องชื่อของยามาฮ่า

n	คอมเพลสเซอร์แบบ	1-knob		ระดับมืออาชีพ	พร้อมไฟ	LED	แสดงการท�างาน

n	ระบบจ�าลองเสียง	Effects	Processors	คุณภาพสูง	2	ชุด	:	Advanced	REV-X	และ	Classic	SPX

n	ช่องสเตอรโิอแบบไฮบริด	ให้การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วย	DSP	ที่ออกแบบโดยเฉพาะ

n	ช่องเชื่อมต่อแบบดิจิตอล	ส�าหรับ	iPod/iPhone

n	สามารถควบคมุรายละเอยีดการปรบัแต่งภาค	DSP	ในตวัได้ด้วย	MGP	Editor	โดยผ่านเครือ่ง	iPod/iPhone

n	แข็งแรง,	ทนทาน	ด้วยตัวถังเครื่องโลหะเคลือบสี

n	มาพร้อมกับหูยึดแร็คส�าหรับการติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐาน

n	ภาคจ่ายไฟภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทั่วโลก	(100V–240V)

n	ช่องต่อไมโครโฟน	10	ช่อง	พร้อมจ่ายไฟ	Phantom	Power	48V	และ	HPF	ทุกช่อง

n	ช่องต่อไลน์	16	ช่อง	(8	mono	และ	4	stereo)

n	พร้อมทั้งมี	ช่องอินพุท	2TR	Input	ให้การเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อนาล็อค	หรืออุปกรณ์	iPod/iPhone

n	ช่องสัญญาณออก	2	AUX	Sends,	2	FX	Sends,	4	GROUP	Buses,	ST	Bus
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