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Mikser cyfrowy sterowany bezprzewodowo 

Ui12 Ui16

Format Wolnostojący Wolnostojący/Rackowy

Wbudowany router WiFi Tak Tak

Sterowanie przez Ethernet Tak Tak

Liczba wejść 12 16

Wejścia Mic XLR 4 x Mic/Line, 4 x Mic 8 x Mic/Line, 4 x Mic 

Wejścia dla instrumentów 2 2

Wyjścia główne XLR i TRS ¼” XLR i TRS ¼”

Szyny wyjściowe aux/monitor 2 x symetryczny XLR 4 x symetryczny XLR

Odtwarzanie z USB 2 kanały 2 kanały

Zapis stereo na USB Nie 2 kanały

Wyjście HDMI Nie Tak

Wyjście słuchawkowe TRS ¼” 2 2

Wejście liniowe stereo RCA Tak Tak

Zawiera



Ui. Nowy standard w sterowanych bezprzewodowo mikserach cyfrowych.
Ui to kompletny cyfrowy system miksujący w wytrzymałej kompaktowej obudowie. Wbudowana sieć Wi-fi pozwala na sterowanie 
mikserem z każdego podłączonego urządzenia przez przeglądarkę internetową - BEZ dedykowanej aplikacji, BEZ ograniczeń 
systemu operacyjnego,  BEZ skrępowania jak i gdzie miksujesz. 

Ui jest prosty, pewny i bezpieczny, pozwalając miksować z dowolnego miejsca w obiekcie i oferując wszystkie funkcje cyfrowej 
konsolety oraz dedykowaną cyfrową obróbkę sygnałów z wykorzystaniem procesorów najbardziej znanych producentów w branży 
- dbx®, Lexicon® i Digitech®. 

Dowolne urządzenie. 
Gdziekolwiek.  
Wolność miksowania. 

• Sterowanie mikserem przez tablet/komputer/smartfon
• Wbudowany router Wi-Fi
•  Kompatybilny z systemami iOS, Android, Windows, Mac OS

i Linux
•  Do 10 urządzeń sterujących pracujących jednocześnie 

(tablety, telefony, komputery)
• Legendarne procesory obróbki dźwięku HARMAN -

dbx®, Digitech®, and Lexicon®
•  W pełni przywoływane z pamięci i kontrolowane 

bezprzewodowo ustawienia przedwzmacniaczy
•  4-pasmowy parametryczny EQ, filtr górnoprzepustowy, 

kompresor, De-esser i bramka szumów dla każdego
kanału wejściowego

•  31-pasmowy graficzny EQ, bramka szumów oraz 
kompresor dla każdej szyny wyjściowej

•  Wbudowany analizator częstotliwości w czasie 
rzeczywistym (RTA) dla wejść i wyjść

•

•  Podgrupy, grupy Mute, grupy View oraz szereg innych
opcji miksera

•  Funkcjonalność przywoływania projektów i scen 
z funkcjami "channel safes" oraz zabezpieczeniami
dostępu

•  2-kanały zapisu i odtwarzania z USB (zapis tylko w Ui16)

Najważniejsze cechy:

3 dedykowane procesory efektów Lexicon®:
reverb, chorus i delay



Tablet, komputer, smartfon? 
Rewolucyjny system sterowania oparty na 
przeglądarce pozwala użyć jakichkolwiek 
urządzeń w dowolnych kombinacjach - niezależnie 
od systemu operacyjnego. 
Ui jest w pełni kompatybilny z platformami iOS, 
Android, Windows, Mac OS i Linux.
Miksuj na dużym ekranie komputera, koryguj 
ustawienia systemu FOH z tabletu, ustaw miksy 
monitorowe ze smartfonu - Ty decydujesz!

Miksuj z dowolnego urządzenia

Zintegrowane Wi-Fi
Żadnych kluczy i haseł. Żadnych niebezpiecznych połączeń. 
Żadnych problemów.

W mikserach serii Ui nie ma potrzeby używania i konfigurowania 
żadnych zewnętrznych routerów. Zintegrowany router sieci Wi-Fi 
umożliwia natychmiastowe bezprzewodowe sterowanie mikserem.

Dostępne jest także połączenie przewodowe Ethernet, które może 
być wykorzystywane jednocześnie z podłączonymi bezprzewodowo 
urządzeniami sterującymi.

Podłącz i używaj do 10 urządzeń jednocześnie
Każdy ma kontrolę. Ale nie nad wszystkim.

Do każdego miksera Ui można podłączyć jednocześnie do 10 
urządzeń sterujących, nadając każdemu z nich zabezpieczony 
hasłem i ograniczony dostęp do wybranych funkcji miksera. 
Muzycy na scenie mogą ustawiać własne miksy monitorowe bez 
dostępu do ustawień systemu frontowego.

Wszystko to ma wpływ na szybsze i łatwiejsze przygotowanie 
systemów oraz lepsze brzmienie podczas koncertu

Miksując z Soundcraft jesteś zawsze w dobrym towarzystwie. 
Będąc częścią Harman Group, wybraliśmy najwyższej klasy 
efekty i procesory dbx®, Digitech® i Lexicon® zapewniając 
moc profesjonalnych urządzeń. Wykorzystuj je w Twoim miksie!

Nie korzystaj ze standardowych efektów - Ui zapewnia 
najlepsze narzędzia abyś przygotował najlepszy koncert! 
Procesory dynamiczne i układy antysprzężeniowe od dbx®,
procesory gitarowe Digitech®, trzy procesory efektów Lexicon®
ze znakomitymi algorytmami reverbów, pogłosów i chorusów.

Legendarne układy obróbki dźwięku

Na scenie. Poza sceną.   
Wolność miksowania. 

Wszystkie znaki towarowe są zarejestrowaną własnością ich 
producentów.



Każdy kanał wejściowy miksera Ui wyposażony jest w pełną obróbkę 
sygnału, aby uzyskać najlepsze brzmienie każdego wokalu lub 
instrumentu. Masz do dyspozycji: 4-pasmowy parametryczny EQ, filtr 
górnoprzepustowy, kompresor, de-esser i bramkę szumów. 

Każda szyna wyjściowa wyposażona jest w 31-pasmowy graficzny EQ, 
układ antysprzężeniowy dbx® AFS2 Advanced Feedback Suppression,
bramkę szumów i kompresor.

Mikser zawiera także wszystkie dodatkowe funkcje, których oczekuje 
się od cyfrowych konsolet, między innymi: podgrupy, grupy wyciszania 
i grupy podglądu.

Wbudowany w mikser Ui system zapisywania i przywoływania 
ustawień, pozwala na łatwe zapisanie wszystkich parametrów miksera 
ustawionych dla całego koncertu, ale także parametrów dla każdego 
utworu. Wszystkie ustawienia mogą być przywołane w dowolnej chwili.

Potrzebujesz ustawień miksera dla wykonania akustycznej ballady? 
Żaden problem, po prostu przywołaj te ustawienia wybierając opcję 
load. To takie proste!

Mikser Ui wyposażony jest we wszystkie niezbędne złącza których 
potrzebujesz podczas koncertu. Gniazda mikrofonowe XLR i Combo 
z opcją zdalnego przywoływania ustawień przedwzmacniaczy, gniazda 
RCA dla sygnału stereo oraz dedykowane gitarom akustycznym, 
elektrycznym i basowym, gniazda instrumentalne. 

Wyjścia miksera Ui wyposażone są w symetryczne złącza wyjściowe 
XLR i TRS ¼” dla miksu głównego, gniazda XLR dla szyn wyjściowych 
Aux oraz gniazda słuchawkowe TRS ¼". 

Do dyspozycji jest także gniazdo USB przeznaczone do rejestracji 
i odtwarzania 2-kanałowego audio. (Rejestracja możliwa tylko w Ui16). 

Wyposażony we wszystko co niezbędne

Zachowaj idealne ustawienia dla każdego utworu

Bezkompromisowe połączenia

Powered by

Dynamika
kompresor dbx® , De-esser i bramka szumów w każdym kanale
wejściowym

Efekty
3 dedykowane szyny zasilające wielokrotnie nagradzane procesory 
efektowe Lexicon®

dbx® AFS2
Rozbudowany układ antysprzężeniowy pozwalający na precyzyjne 
ustawienie poziomów przedwzmacniaczy mikrofonowych zanim 
pojawi się przesterowanie, dostępny w każdej szynie wyjściowej aux. 
Kontroluj przester nawet w najtrudniejszych warunkach scenicznych 

Modelowanie Digitech® 
Zapewnia wybór setek kombinacji wzmacniaczy i efektów gitarowych, 
aby zaspokoić wymagania każdego gitarzysty

Szyny wyjściowe
Stwórz miks monitorowy dla kolegi albo skoryguj swój własny przy 
pomocy smartfonu lub tabletu

Korektor z analizatorem RTA
Analizator działający w czasie rzeczywistym ze 120 punktami 
i szybkim odświeżaniem




