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Analog czy cyfra? To jedna 
z najbardziej kontrowersyj-
nych (po: „jak na tym za-

robi!?”...) kwestii poruszanych 
w kr"gach osób zwi#zanych z re-
alizacj# d$wi"ku i temat, który 
podczas mojej pracy pojawia si" 
praktycznie ka%dego dnia. Kiedy 
zaczyna&em karier" studyjn#, 
przy nagrywaniu d$wi"ku zwra-
ca&o si" uwag" g&ównie na ja-
ko'! toru sygna&owego, czyli ta-
kie elementy jak odst"p sygna&u 
od szumu, charakterystyka znie-
kszta&ce( ró%nych urz#dze( ta-
'mowych, zalety poszczególnych 
modeli konsolet czy kompreso-
rów, i na to, jakie oferuj# brzmie-
nie. Obecnie dzia&amy w domenie 

cyfrowej i wiele si" nie zmieni&o. 
Metody pracy s# bardzo podobne. 
Tak samo pod&#czamy mikrofony 
do przedwzmacniaczy, ustawia-
my korekcj", kompresj" i poprzez 
najwy%szej jako'ci konwertery 
A/C próbujemy nagra! sygna& naj-
lepszej jako'ci, korzystaj#c z pro-
gramu wielo'ladowego DAW. 
A jednak od chwili, kiedy prze-
szli'my do 'wiata cyfrowego, za-
cz"&a si" dyskusja nad relatywny-
mi zaletami dzia&ania w 'rodowi-
sku wy&#cznie analogowym b#d$ 
wy&#cznie cyfrowym.

Powodem, dla którego sprz"t 
z poprzednich dekad jest obec-
nie tak bardzo poszukiwany, jest 
to, %e wiedza i do'wiadczenie 

projektantów tych urz#dze( po-
zwoli&y im na budowanie sprz"-
tu o cechach maj#cych pozytyw-
ny wp&yw na d$wi"k, podnosz#c 
tym samym jego jako'!. Kiedy po-
jawi&a si" zaawansowana tech-
nologia cyfrowa, wiele z tych 
cech zosta&o zupe&nie zignorowa-
nych. Odzyskiwanie równowa-
gi w tym zakresie zacz"&o si" od 
pierwszych elementów w &a(cu-
chu sygna&owym. Wspó&cze'nie 
produkowane, 'wietnej jako'ci 
zewn"trzne przedwzmacniacze, 
korektory i kompresory pozwoli-
&y nam na wprowadzenie do sys-
temu sygna&u najlepszego z mo%-
liwych. Nast"pnie wielu ludzi za-
cz"&o my'le! o tym, by zadba! 

o sygna& po drugiej stronie sys-
temu. I wtedy na rynku pojawi&y 
si" miksery sumuj#ce.

Ustalili'my ju%, %e nikt nie 
ma w#tpliwo'ci co do tego, %e 
pierwsze elementy toru sygna-
&owego powinny by! jak najlep-
szej jako'ci. Pojawia si" jednak 
pytanie: dlaczego mamy wycho-
dzi! ze 'wiata cyfrowego, sko-
ro to w&a'nie w domenie cyfro-
wej ko(cowy produkt trafia na ry-
nek? Odpowied$ jest prostsza ni% 
nam si" wydaje: dlatego, %e ist-
niej# inne mo%liwo'ci pozwa-
laj#ce kreatywnie przetworzy! 
d$wi"k na wiele sposobów, któ-
rych nie mo%emy zastosowa! pra-
cuj#c w cyfrze. Nie chodzi tylko 
o miksowanie – dost"pne na ryn-
ku miksery sumuj#ce ró%nej ma-
'ci oferuj# znacznie wi"cej. Który 
z nich wybra! i dlaczego? To za-
le%y od sposobu i przebiegu na-
szej pracy. Wyja'nimy to sobie 
dok&adniej, przygl#daj#c si" czte-
rem 16-kana&owym urz#dzeniom 
sumuj#cym i mo%liwo'ciom ich 
wykorzystania.

W zasadzie wszyscy zgadzamy si! co do tego, "e stosowanie najwy"-
szej jako#ci przedwzmacniaczy mikrofonowych, korektorów i kompresorów 
korzystnie odbija si! na rejestrowanym i nag$a#nianym sygnale, o tyle kwe-
stia sumowania w domenie analogowej wci%" wywo$uje kontrowersje. Sprawie 
tej przyjrza$ si! Stuart Bruce, a efekty jego testów i przemy#le& znajdziecie 
w tym artykule i na naszym kr%"ku DVD.

DVD
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Neve to firma od lat uzna-
wana za czo&ow# w bran-
%y audio, a model 8816 jest 

najlepszym przyk&adem zgodno-
'ci tej opinii ze stanem rzeczywi-
stym. Do dyspozycji mamy szes-
na'cie kana&ów z indywidual-
n# regulacj# poziomu, panoramy, 
funkcjami wyciszenia, Solo i Cue. 
Ka%dy kana& ma dedykowa-
ne wyj'cie bezpo'rednie (Direct) 
oraz wyj'cie stereo. To ostatnie 
oferuje z&#cze insertowe, które-
go – podobnie jak w konsolecie 
SSL X-Desk (patrz ni%ej) – mo%-
na u%ywa! tradycyjnie lub w try-
bie miksu sygna&u wysy&anego 

z powracaj#cym, na przyk&ad 
stosuj#c mocn# kompresj" bez 
utraty dynamiki oryginalnego 
sygna&u. W bloku wyj'ciowym 
u%yto wykonywanych na zlece-
nie transformatorów Carnhill, 
takich, jakie znale$! mo%na 
w du%ych konsoletach studyj-
nych Neve. Ich konstrukcja spra-
wia, %e nadaj# one charaktery-
styczne brzmienie Neve wszyst-
kim d$wi"kom, jakie przez nie 
przejd#. Dodatkowo 8816 ma re-
gulacj" szeroko'ci bazy stereo, 
co przydaje si" do poszerzenia 
ma&o przestrzennie brzmi#cych 
miksów.

Podobnie jak w X-Desk znajdzie-
my tu sekcj" monitoringu, pozwa-
laj#c# na kontrol" dwóch zesta-
wów monitorów, oraz stereofo-
niczne wej'cie dla zewn"trznego 
sygna&u (do porównania z innymi 
miksami), a tak%e wej'cie dla iPo-
da. Wszystkie wej'cia liniowe, wy-
sy&ki, powroty instertów i g&ów-
ne symetryczne wyj'cia monitorów 
wyprowadzono na wielowtykach 
D-Sub. Sygna& z g&ównego wyj'cia 
stereo wychodzi przez par" gniazd 
XLR, a z ty&u i z przodu znajdzie-
my tak%e dwa wyj'cia s&uchawko-
we. Na tylnym panelu umiejsco-
wiono port USB, który pozwala 

po&#czy! konsolet" z komputerem 
i zapisa! ustawienia ca&ego syste-
mu, by móc pó$niej do nich wróci!. 
Konsoleta ma dodatkow# szyn" 
stereo, umo%liwiaj#c# pod&#czenie 
dodatkowego modu&u 8816, co daje 
dost"p do kolejnych 16 kana&ów, 
z mo%liwo'ci# zapisu wszystkich 
ustawie(. Do urz#dzenia dost"p-
ny jest te% panel steruj#cy wyposa-
%ony w 18 suwaków. Wszystko to 
tworzy 'wietny zestaw, który mo%-
na dopasowa! do wi"kszo'ci konfi-
guracji studyjnych.

JEDNYM ZDANIEM
Klasyczne brzmienie Neve i kilka dodatków 
w postaci regulowanej szeroko!ci bazy 
stereo, wyj!cia dla dwóch zestawów 
monitorów i portu USB do zapisu ustawie".

Neve 8816
Dzi!ki zastosowaniu transformatorów Carnhill urz"dzenie oferuje brzmienie klasycznej konsolety Neve

SSL X-Desk najbardziej ze 
wszystkich opisywanych 
tu produktów przypomina, 

zarówno z wygl#du, jak i pod 
wzgl"dem sposobu obs&ugi, ty-
pow# konsolet". Do dyspozy-
cji otrzymujemy osiem kana&ów 
z t&umikami do regulacji pozio-
mu, potencjometrami panoramy, 
podwójnym torem wej'ciowym, 
parami wej'cia/wyj'cia insertów 
dla ka%dego z kana&ów, powro-
tami stereo i sekcj# monitorin-
gu z wyborem g&o'ników i mo%-
liwo'ci# ods&uchu sygna&u z ze-
wn"trznego $ród&a. Wszystkie 

wej'cia i wyj'cia obs&u giwane 
s# przez z&#cza D-Sub umiesz-
czone na tylnym panelu. Z ty&u 
znajdziemy te% gniazda XLR 
s&u%#ce do pod&#czenia moni-
torów. Dla ka%dego z kana&ów 
mamy wysy&ki i powroty inser-
tów, a tak%e wyj'cie bezpo'red-
nie (Direct), sk#d sygna& mo%na 
poda! z powrotem do programu 
wielo'ladowego.

Na sumie równie% znajdziemy 
punkt insert, który mo%na wy-
korzysta! tradycyjnie lub, po 
wci'ni"ciu przycisku SIGMA, 
zsumowa! sygna& wracaj#cy 

z insertu z sygna&em wysy&a-
nym. Dwa wej'cia ka%dego z ka-
na&ów mo%na wykorzysta! dwo-
jako. Po pierwsze mo%na za-
miennie wybra! $ród&o d$wi"ku 
z obu wej'! dla kana&u lub, po 
wci'ni"ciu przycisku ALT, w&#-
czy! sygna& z wej'cia pomocni-
czego na szyn" stereo, jednocze-
'nie podaj#c sygna& z wej'cia 
podstawowego dla kana&u. Je'li 
sygna& z szyny prze&#czymy na 
sum", uzyskamy dost"p do szes-
nastu kana&ów wej'ciowych, 
z kontrol# poziomu i panoramy 
dla ka%dego z nich.

Tak jak wspomnieli'my w na-
szym te'cie (EiS 03/2010), X-Desk 
zapewnia 'wietn# jako'! d$wi"-
ku, ale na tym nie ko(cz# si" jego 
mo%liwo'ci. Je'li kto' chce, mo%e 
rozbudowa! studyjny zestaw o ko-
lejny, identyczny modu& lub SSL 
X-Rack i tym samym uzyska! do-
st"p do wi"kszej liczby wej'! do 
sumowania lub nagrywania, two-
rz#c centralny element naszego 
studia.

JEDNYM ZDANIEM
X-Desk to znacznie wi#cej ni$ mikser 
sumuj%cy – to urz%dzenie, które oferuje 
zaawansowane mo$liwo!ci konfiguracji 
i pozwalaj%ce na dalsz% rozbudow# 
o modu&y z serii X.

Solid State Logic X-Desk
Nowy mikser analogowy SSL #"cz"cy cechy niedu$ej konsolety i sumatora
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Miksera firmy TL Audio 
wr"cz nie wypada na-
zwa! zwyk&ym sumatorem. 

Dost"p do szesnastu wej'! uzysku-
jemy przez gniazda TRS lub z&#-
cza D-Sub. Mo%liwo'! prze&#cze-
nia czu&o'ci na wej'ciach mi"dzy 
+4 dBV a -10 dBu oraz regulacja 
panoramy dla ka%dego z kana&ów 
pozwalaj# na du%# elastyczno'! 
w wykorzystaniu urz#dzenia. 
Do tego dochodzi kontrola pozio-
mu na sumie i symetryczne gniaz-
do insertowe. Sygna& na wyj'ciu 

dost"pny jest poprzez par" gniazd 
XLR, a wyj'cia instertów wypro-
wadzono na z&#czach TRS. Na wyj-
'ciu A4 znajduje si" uk&ad lampo-
wy, który mo%na w&#czy! lub wy&#-
czy! z poziomu panelu przedniego.

Po pod&#czeniu A4 przepu'ci&em 
przez niego nagranie. Rezultaty 
by&y interesuj#ce, mikser doskona-
le radzi sobie z poziomami, 'wiet-
nie reaguje na transjenty i za-
pewnia bardzo szeroko brzmi#-
cy sygna& na sumie. Po aktywacji 
uk&adu lampowego okaza&o si" 

jednak, %e z j"drnego brzmienia 
wysz&a mi"kka papka. Przy mi-
nimalnym ustawieniu parame-
tru DRIVE wci#% by&o s&ycha! zbyt 
du%e przesterowanie. Szybko do-
szed&em do wniosku, %e ustawi&em 
zbyt wysoki poziom na wej'ciu dla 
uk&adu lampowego. Po redukcji po-
ziomu o dobre 6 dB lampy naresz-
cie mog&y z&apa! oddech i brzmie-
nie nabra&o sensu. Mimo to jednak 
nie przekona&em si" do cz"'ci lam-
powej. Finalne brzmienie „bez lam-
py” jest naprawd" bardzo dobre, 

i niech tak zostanie. Nawet jednak, 
gdy nie chcemy przepuszcza! final-
nego miksu przez blok lampowy, 
zawsze mo%na u%y! go do wzboga-
cenia brzmienia pojedynczych 'cie-
%ek, dodaj#c im odrobin" piasku.

TLA A4 to bardzo dobry, przyja-
zny w obs&udze sumator, b"d#cy 
ca&kiem sensownym rozwi#zaniem, 
szczególnie w kontek'cie jego ceny, 
ni%szej ni% w przypadku pozosta-
&ych, omawianych tu urz#dze(.

JEDNYM ZDANIEM
TLA A4 to prosty, atrakcyjny cenowo 
mikser sumuj%cy z dodanym blokiem 
lampowym.

W MixDream od razu rzuca si" 
w oczy to, %e urz#dzenie nie 
ma bezpo'redniego wyj'cia 

do monitoringu ani regulacji pano-
ramy w torze sygna&owym. Bior#c 
to pod uwag" nale%a&oby nazwa! 
ten sprz"t wzmacniaczem sumu-
j#cym, ale jest w nim kilka rzeczy, 
które czyni# z MixDream co' wi"-
cej ni% proste narz"dzie do finalnego 
zgrywania miksów. Jak reszta opisy-
wanych urz#dze(, ma wej'cia i wyj-
'cia na z&#czach D-Sub, lecz wyj'cia 
master dost"pne s# za po'rednic-
twem z&#czy XLR.

Mamy tu 16 wej'! w postaci 
o'miu par stereo, 16 punktów in-
stertowych, 16 wyj'! bezpo'red-
nich (Direct), a tak%e insert stereo 
na wyj'ciu g&ównym. Ka%dy kana& 
ma prze&#cznik trybu Insert (in/
out), który obs&uguje tak%e funk-
cj" wyciszenia miksu. Dodatkowo 
na sumie znajdziemy stereofo-
niczny ekspander oraz limiter. 
Wysy&k" na torze g&ównego mik-
su równie% wyposa%ono w wej-
'cie insertowe z regulacj# pozio-
mu wysy&ki, mo%na zatem korzy-
sta! z ulubionego kompresora lub 

&a(cucha efektów, kontroluj#c przy 
tym poziomy. Urz#dzenie wypo-
sa%ono te% w ga&k" regulacji po-
ziomu wyj'ciowego i prze&#cznik 
w&#czaj#cy w tor sygna&u trans-
formatory Lundahl (je'li kto' po-
szukuje specyficznych efektów 
brzmieniowych).

MixDream 'wietnie reaguje na 
transjenty, ma doskona&# cha-
rakterystyk" dynamiczn# i mi"-
dzy innymi dzi"ki zasilaniu 
uk&adów napi"ciem 60 V pracu-
je w zakresie pasma od 1 Hz do 
220 kHz.

Brzmienie jest po prostu fanta-
styczne – w trybie bez aktywnych 
transformatorów klarowno'! 
i przezroczysto'! zsumowanego 
sygna&u zapiera dech w piersiach 
wyrazisto'ci# szczegó&ów. Przy 
uruchomionym uk&adzie transfor-
matorów detaliczno'! pozostaje, 
ale brzmienie staje si" cieplejsze 
i bardziej atrakcyjne. MixDream 
to najlepsze potwierdzenie re-
putacji firmy SLP w 'wiecie pro-
audio.

JEDNYM ZDANIEM
SPL MixDream to strza& w dziesi%tk#, je!li 
chodzi o zakres dynamiczny, klarowno!' 
sygna&u i mo$liwo!ci po&%cze".

TL Audio Ebony A4
TL Audio A4 jest jedynym spo%ród opisywanych tu urz"dze&, które wyposa$one jest w blok lampowy

SPL MixDream
Urz"dzenie, które sw" funkcjonalno%ci" potwierdza korzystn" opini! o firmie SPL
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Okablowanie
Jak mo!na zauwa!y" w opisach 
sprz#tu, miksery sumuj$ce maj$ 
ponadstandardow$ liczb# wej%" 
i wyj%", zazwyczaj wyprowadzo-
nych na wielowtykach typu D-Sub. 
Dobre kable D-Sub ze z&$czami 
XLR i TRS mo!na dzi% dosta" za 
stosunkowo niewielkie pieni$-
dze, wi#c koszt okablowania nie 
powinien by" wysoki. Najlepszym 
wyj%ciem b#dzie bezpo%rednie 
pod&$czenie posiadanego sprz#tu 
do wej%" i wyj%" miksera sumu-
j$cego (D-Sub/D-Sub), jednak 
zachowanie takiej struktury 
w naszym studiu mo!e ograniczy" 
funkcjonalno%" posiadanej apara-
tury. Optymalnym rozwi$zaniem 
jest wi#c kupno krosownic TT, 
które pod&$cza si# do z&$czy 
D-Sub, ca&y czas maj$c dost#p do 
znajduj$cych si# w nich standar-
dowych gniazd XLR i TRS. Dzi#ki 
temu mamy pod r#k$ wszystkie 
tory wej%cia i wyj%cia naszego 
studia u&o!one w kilku rz#dach na 
panelu krosownicy, co przek&ada 
si# na szybki dost#p do ca&ego 
sprz#tu.
Przez dwurz#dow$, 48 punktow$ 
krosownic# w ustawieniu wspó&-
dzielonym uzyskujemy dost#p do 
16 wyj%" i wej%" z programu wie-
lo%ladowego, 16 wej%" do miksera 
sumuj$cego, 16 wyj%" bezpo%red-
nich i 16 punktów insertowych. 
Wspó&dzielenie oznacza w tym 
przypadku to, !e wyj%cia uloko-
wane w górnym rz#dzie s$ bezpo-
%rednio po&$czone z wej%ciami do 
wielo%ladu DAW z dolnej cz#%ci 
krosownicy, dopóki sami nie 
zdecydujemy si# na zastosowanie 
innego sposobu przekierowania.
Kiedy do&o!ysz kolejne dwa rz#dy, 
wtedy mo!esz po&$czy" wszystkie 
wyj%cia stereo i powroty z mikse-
ra sumuj$cego i zostanie jeszcze 
sporo miejsca do pod&$czenia 
innego sprz#tu, np. takiego jak 
syntezatory. Wykorzystanie kro-
sownicy w trybie wspó&dzielonym 
pozwala na swobod# dzia&ania bez 
konieczno%ci stosowania dodat-
kowych kabli, a przy tym zawsze 
masz mo!liwo%" stworzenia 
dowolnie innej konfiguracji, tak 
jak przy korzystaniu z konsolety 
wielkoformatowej w profesjonal-
nym studiu.
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Sumowanie analogowe

Jedn# z najwi"kszych zalet 
wspó&czesnej technologii stu-
dyjnej jest to, %e mo%emy ko-

rzysta! zarówno z efektów ana-
logowych, jak i cyfrowych. A jak 
to wygl#da w praktyce, je'li 
chcesz np. przetworzy! p"tl" per-
kusyjn# za pomoc# pod&ogowe-
go efektu distortion? Ka%dy 'lad, 
który wypu'cisz na zewn#trz 
komputera, wraca do niego 
z opó$nieniem, a nawet kilka 
próbek ró%nicy mo%e sprawia! 
niebywa&e problemy fazowe, któ-
re trzeba jako' skorygowa!. Poza 
tym nie sposób pozna! wyniku 
dzia&ania jakiego' efektu, dopóki 
nie przetworzymy takiej 'cie%ki. 
Tutaj przyda si" ka%dy z opisy-
wanych mikserów sumuj#cych.

Powrót do wyj%cia
Zarówno X-Desk, jak i Neve 

wyposa%ono w szyny wysy&-
kowe, wi"c mo%esz przes&a! sy-
gna& do dowolnego urz#dzenia 
zewn"trznego i ponownie po-
da! go na wej'cie lub dedykowa-
ny powrót efektowy. Nast"pnie 
na wyj'ciu stereo mo%na usta-
li! dowolne proporcje pomi"dzy 
sygna&em oryginalnym i sygna-
&em z efektami (np. pod k#tem 
kompresji równoleg&ej), a na-
st"pnie nagra! 'cie%k" w progra-
mie wielo'ladowym (pod posta-
ci# stemu). Pomi"dzy sygna&em 
oryginalnym a przetworzonym 
nie b"dzie opó$nienia, poniewa% 

wszystko dzieje si" w domenie 
analogowej.

Wykorzystuj#c SPL i TL Audio 
mo%na dzia&a! podobnie – wy-
sy&aj#c sygna& z wyj'cia progra-
mu DAW do efektu, korzystaj#c 
z toru wysy&ki. Poniewa% 'cie%-
ki wracaj# przez mikser sumu-
j#cy analogowo, nie ma k&opo-
tów z latencj#. W SSL, Neve i SPL 
mo%na nawet przes&a! wszystko 
z powrotem przez wyj'cia bezpo-
'rednie, wi"c jest mo%liwo'! pó$-
niejszego ustawienia poziomów 
mi"dzy sygna&em oryginalnym 
i przetworzonym.

Za&ó%my teraz sytuacj", %e 
chcesz spróbowa! miksu 'cie-
%ek perkusji w 'wiecie analogo-
wym. Maj#c do dyspozycji SSL 
lub SPL mo%esz wys&a! 'cie%-
ki b"bnów na osobne kana&y, za-
stosowa! korekcj" i kompresj", 
korzystaj#c z punktów inster-
towych, i nagra! rezultat w po-
staci miksu stereo lub pojedyn-
czych 'ladów poprzez indywidu-
alne wyj'cia. Z kolei w Neve i TL 
Audio mo%esz przekierowa! sy-
gna&y z programu wielo'lado-
wego bezpo'rednio do korekto-
ra i kompresora, a nast"pnie do 
sumatora, co daje podobne mo%-
liwo'ci. Partie chórków i smycz-
ków mog# zajmowa! sporo ka-
na&ów miksera i cz"sto dobrze 
jest po&#czy! je w jedn# 'cie%k". 
Maj#c na podor"dziu mikser su-
muj#cy, &atwo takie 'lady zgra! 

w 'wiecie analogowym, doda-
j#c przy tym ulubionej korekcji 
i kompresji. Przy osobnej regula-
cji poziomu i panoramy dla ka-
na&ów, jakie mamy w Neve i SSL, 
nie b"dzie to trudnym zadaniem. 
Podobnie mo%na zrobi! w TL 
Audio i SPL, z t# ró%nic#, %e po-
ziomy i panoram" trzeba kontro-
lowa! z pozycji naszego progra-
mu wielo'cie%kowego.

Podsumowuj$c 
sumowanie

Mikser sumuj#cy to nie tylko 
sprz"t, który wykorzystujemy do 
finalnego miksu. Ka%de z opisy-
wanych urz#dze( zapewnia fan-
tastyczne, a przy tym odmienne 
brzmienie. To, które z urz#dze( 
b"dzie dla nas w&a'ciwe, zale-
%y od sposobu naszej pracy i pre-
ferencji. Je'li cz"sto zgrywasz 
'lady i przetwarzasz je w 'wie-
cie analogowym, dobrym wy-
borem b"d# SSL X-Desk i Neve. 
Je%eli chodzi o zwyk&e sumowa-
nie, wówczas sprawdz# si" mo-
dele SPL i TL Audio. SPL jest bez 
w#tpienia najlepiej brzmi#cym 
mikserem sumuj#cym, ale je%e-
li we$miemy pod uwag" ceny, 
TL Audio te% nikogo nie rozcza-
ruje. Mikser sumuj#cy i krosow-
nica, to urz#dzenia, dzi"ki któ-
rym mamy wi"cej mo%liwo'ci 
dzia&ania w studiu i na pewno 
b"dziemy pracowa! o wiele wy-
dajniej.     EiiS

Nie tylko miksowanie
W miksowaniu sumuj"cym chodzi o co% wi!cej ni$ tylko o zwyk#e usta-
lenie poziomów z wykorzystaniem kolejnego urz"dzenia

NA DVD
Na p&ycie znajdziesz nagranie 
demonstruj$ce ró!nice w wyniko-
wym dzia&aniu poszczególnych urz$-
dze'. Aby test by& jak najbardziej 
wiarygodny, korzystaj$c z sygna&u 
testowego podanego z wielo%ladu 
na ka!dy z kana&ów ustawi&em na 
nich poziomy maksymalne 0,2 dB. 
Nast#pnie przepu%ci&em stemy ste-
reo (b#bny, instrumenty perkusyjne, 
bas, gitar#, harf#, smyczki, klawisze 
i %cie!ki ambientowe) przez ka!de 
z urz$dze', nagrywaj$c d(wi#k 
z wyj%cia stereo do programu wie-
lo%ladowego. Podczas testu d(wi#ki 
nie by&y w !aden inny sposób prze-
twarzane, wi#c wszelkie ró!nice 
w nagraniach wynikaj$ z innego 
brzmienia ka!dego z sumatorów.

Oryginalna sesja mia&a parametry 
48 kHz/24 bity, wi#c w takiej rozdziel-
czo%ci s$ tak!e zgrania. Na p&ycie 
znajduje si# te! miks zgrany na dro-
dze cyfrowej (Heist Digi Bounce.aif). 
Najlepszym sposobem porównania 
b#dzie zaimportowanie miksów 
do sekwencera, ustawienie ich na 
osobnych %cie!kach i ods&uchiwanie 
ka!dej osobno przez w&$czenie funk-
cji Solo [do&$czamy te! tak stworzon$ 
sesj# w programie Reaper, któr$ 
razem z plikami nale!y umie%ci" 
w tym samym katalogu na dysku 
twardym; klikaj$c w trakcie odtwa-
rzania przyciski Solo z wci%ni#tymi 
klawiszami Ctrl+Alt aktywujemy 
funckj# Solo-In-Place, dzi#ki któ-
rej w danej chwili b#dzie gra&a 
tylko wybrany %lad – przyp. red.]. 
Osobi%cie wol# miksy analogowe 
od oryginalnej, cyfrowej wersji. 
D(wi#ki brzmi$ bardziej naturalnie, 
przestrzennie i z wi#ksz$ g&#bi$, za% 
w przypadku miksu z SPL – tak!e 
odrobin# szerzej. S$ to niewielkie 
ró!nice, ale o to w&a%nie chodzi 
w miksowaniu, gdzie liczy si# wszyst-
ko, co sprawi, !e wynik ko'cowy 
b#dzie lepszy. Do wychwycenia 
subtelno%ci potrzebny b#dzie dobrej 
klasy interfejs audio oraz przyzwoite 
monitory. Przydadz$ si# te! wysokiej 
klasy s&uchawki.

Wnioski ko!cowe...

Neve 8816
Najlepszy do... zgrywania 
i miksowania. W torze sygna-
#owym znajduj" si! transfor-
matory Carnhill.

Cena: 10.451 z&
Gdzie kupi!: MBS, MusicToolz
www.ams-neve.com
www.mbspro.com.pl 
www.musictoolz.pl

SPL MixDream
Najlepszy do... zgrywania. 
Klarowno%', doskona#a dy-
namika i opcje poprawy obra-
zu stereo czyni" z tego urz"-
dzenia wymarzone narz!dzie 
do pracy.

Cena: 11.976 z&
Gdzie kupi!: MusicToolz
www.spl.info
www.musictoolz.pl

SSL X-Desk
Najlepszy do... przesy#ania ste-
mów. X-Desk oferuje ca#" gam! 
wysy#ek i powrotów, wyj%cia 
bezpo%rednie i du$o mo$liwo%ci 
konfiguracji.

Cena: 9.900 z&
Gdzie kupi!: AudioTech
www.solid-state-logic.com
www.audiotechpro.pl

TL Audio Ebony A4
Najlepszy do... bezpo%rednie-
go sumowania. Minimalne mo$-
liwo%ci konfiguracji, ale dobrze 
oddaje transjenty i ma lampowy 
blok master.

Cena: 4.700 z&
Gdzie kupi!: AudioTech
www.tlaudio.co.uk
www.audiotechpro.pl

X-Desk
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