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NYNÍ BUĎTE KREATIVNÍ
ŠPIČKOVÝ MIKROFONNÍ PŘEDZESILOVAČ
1x Class–A mikrofonní předzesilovač používaný i ve studiových 
konzolích Audient
PLUG AND PLAY
1x diskrétní JFET D.I. nástrojový vstup

PRECIZNÍ TECHNOLOGIE PŘEVODNÍKŮ
Převodníky s vysokým výkonem

ZERO LATENCY MONITORING – MONITOR MIX & PAN
Spolehlivé nahrávání díky novým možnostem monitoringu

REVOLUČNÍ ´ScrollControl´
Ovládání DAW a Plug-in pomocí virtuálního scroll wheel

DUAL VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA
Nahrávej, zkoušej a poslouchej hudbu s přáteli

audient.com
sleduj nás.

BUS POWERED

2 in I 2 out

DISTRIBUCE PRO ČR A SR
MusicData s.r.o.
U Tržiště 1
594 01 Velké Meziříčí

+420 566 521 370
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NEMŮŽEŠ NESLYŠET KVALITU

Nahrávej svou 
kytaru a zpěv 

současně!

iD4 přináší audio kvalitu srovnatelnou s velkou recording konzolí, vše zabalené do kompaktní 
přenosné podoby. Vybaven uznávaným Audient studiovým mikrofonním předzesilovačem, špičkovou 
technologií převodníků, dvěma sluchátkovými vstupy, „console style“ ovládáním poslechových 
monitorů, JFET nástrojovým vstupem a Virtual Scroll Wheel ovládáním je iD4 profesionálním, avšak 
cenově dostupným řešením pro vaše domácí studio nebo jako průvodce na cestách.

PARAMETRY

• 1 x Class-A Audient Console mikrofonní předzesilovač
• High Performance převodníky
• 1 x Discrete JFET nástrojový vstup
• iD ScrollControl Mode
• Odposlech s nulovou latencí s funkcí Monitor Mix & Pan
• Main Speaker výstup
• Nezávislý výstup pro sluchátka, Class-AB Headphone Output (dva vstupy)
• Monitor Control ovládání
• USB2.0 Bus, napájení po sběrnici
• Rozlišení 24bit/96khz
• Kovová konstrukce
• Windows, MacOS a iOS kompatibilní

MĚJ KONTROLU NAD SVÝM DAW
ScrollControl

Pouhým stisknutím tlačítka iD se ovladač hlasitosti stává virtuálním kolečkem, 
což vám umožní nastavovat parametry DAW, Plug-in a dokonce procházet 
knihovny iTunes – stejně jako byste pracovali s hardwarem. A pokud funkci 
ScrollControl nevyužíváte, tak stisknutím aktivujete funkci DIM, skvělého 
pomocníka pro rychlé snížení hlasitosti např. při mixu.

KENSINGTON ZÁMEK KOMPAKTNÍ DESKTOP PROVEDENÍ PRAKTICKÉ OVLÁDÁNÍ

Špičkový Audient 
mikrofonní předzesilovač

JFET 
nástrojový vstup

Hardware ovladač 
poslechových monitorů

Duální sluchátkový 
výstup

ODPOSLECH S NULOVOU LATENCÍ
Funkce MONITOR MIX umožňuje ovládat oba vstupy naID4 současně s přehráváním DAW, které během 
nahrávání probíhá se skoro nulovou latencí. Navrženo s ohledem na kreativitu nabízí Monitor Mix rychlé 
spojení s DAW multitrack projektem a umožňuje se soustředit pouze na hudbu a jednoduché přenesení do 
stop.

Nahrávání akustické kytary a zpěvu? Funkce MONITOR PAN ID4 umožňuje nastavení vyvážené kombinace 
mikrofonního a nástrojového vstupu pro odposlech do sluchátek. Rychle zapojit konektory, nastavit 
odposlech do sluchátek a začít ihned nahrávat. Ideální pro zpěváky, skladatele a producenty na cestách!


