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میکسر دیجیتال

میز صدابرداری برنامه های زنده و استودیوهای 
ضبط صدا دارای 40 ورودی 

مجهز به 32 پری آمپ میکروفون مایداس که 
بارها برنده ی جایزه ی کیفیت فنی شده اند

دارای 25 میکس باس

مجهز به پورت  AES و قابلیت ارتقاء ورودی 
و خروجی ها تا 96 ورودی و 96 خروجی

ساختار پردازشی با امکان پردازش 96 کیلوهرتز 
جهت به روز رسانی های نرم افزاری آینده.

مجهز به مبدل دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به 
دیجیتال با توان 192 کیلوهرتز

طراحی شده توسط یکی از مشهورترین طراحان 
خودروهای لوکس بنتلی 

ساختـه شده از فیبر کربن- آلومینیوم و آلیاژی از 
فلز متراکم و مقاوم

پردازش دیجیتالی با توان 40 بیت

مجـهز به هشت DCA و گـروه بنـدی 
شش گانه ی میوت ها

دارای هشت پردازشگر افکت استریو 

25 فیدر 100 میلیمتری از سری فیدرهای 
حرفه ای مایداس 

صفحه ی نمایشگر 7 اینچی تمام رنگی قابل رویت 
در روشنایی 

مجهز به درگاه  USB2 با قابلیت انتقال 
32ورودی و یا 32خروجی

هماهنگ بـا نرم افزارهای ضبط صدا و قابلیت 
کنتـرل این نـرم افزارهـا با پرتوکل های 

HUI و  MACKIE Control

قابلیت کنترل از راه دوِر بی سیم، با استفاده 
از نـرم افزارهـای قابل نصب بر روی تلفن های 

هوشمند و تبلت

مجـهز به منبع تغذیه ی هماهنگ با ولتاژهای 
متداول جهانی

طراحی و مهندسی در کشور انگلستان

نقطه ی عطفی در تاریخ میزهای صدا
با نگاهی دقیق تر به M32  در می یابیم که طراحی این سیستم به معنای واقعی بسیار نو و تازه است.

ترکیبی از ذائقه ی طراح برجسته، راجش کوتی به همراه امضای قابل شناسایی مایداس، M32 را از دیگر میزهای صدای هم نوع خود متمایز ساخته است. 
این انقالبی در طراحی میکسرهای صدا است.

ساختار  داخلی M32  نیز به اندازه ی ظاهر زیبا و چشم نواز آن حائز اهمیت است. به طوری که در اجراهای مختلف و متنوع قابل استفاده می باشد.

مایداس، مظهر برتری
در سال 2013 مایداس از من خواست تا طرحی ارائه کنم که بیانگر نسل جدیدی از محصوالت مایداس 
باشد. کار با کمپانی های بزرگی همچون بنتلی به من آموخته است که چگونه باید با چالش تغییر ماهیت 
یک برند در گذر زمان رو به رو شد. به طوری که با حفظ نوآوری، تاریخ و پیشینه ی آن برند نیز محفوظ 
بماند. این موضوع در مورد برندی همچون مایداس که دارای پیشینه ای بیش از 40 سال قدمت است و 
نامی معتبر در صنعت ساخت میزهای صدای بریتانیایی است نیز می باید رعایت می شد. ارگونومی، توان و 

زیبایی در میزهای صدای لوکس، همانند اتومبیل های لوکس و خاص به یک اندازه با اهمیت است.

قطعه کاغذی سفید در اختیار من قرار گرفت تا منتخبی از موادی را که برای ساخت این میکسر نیاز دارم 
تهیه کنم. این خود به این معنا بود که می بایست مواد سبکی همچون فیبر کربن و آلومینیوم را در نظر 

بگیرم و همچنین از ساختار فلزی و محکم برای نقاط آسیب پذیر استفاده کنم. 

از ابتدا هدف ما شکستن قالب های موجود بود. از این رو فرم طراحی را از میزهای صدای با ابعاد بزرگ به 
میز صدایی جمع و جور اما با قابلیت های متنوع، ارگونومیک و در عین حال لوکس و خوش آب و رنگ 

تغییر دادیم.

M32 نمادی از برند مایداس امروزی است. من بسیار خرسندم از ارائه M32  و مفتخرم که نام من با مایداس پیوند خورد.

طراحی معیاری برای آینده
هدف ما از ساخت M32 ترکیب بهترین میکسرهای بریتانیایی است؛ به همراه فناوری امروزی، 

برای تعریف آنچه که یک میز صدا، با اندازه ی متوسط، می تواند ارائه کند.

ایده های ابتدایی ما برای طراحی این محصول تحت تاثیر صنعت خودرو سازی لوکس و پرقدرت بود.

چرا خودروهای لوکس و پر قدرت؟
طراحی  تیم  چراکه  است.  ساده  بسیار 
بنتلی،  مارتین،  استون  همچون  خودروسازانی 
رولز رویس و بسیاری دیگر از پیشگامان صنعت 
ارائه ی  در  خاصی  تبحر  همگی  خودروسازی، 
فناوری های پیشرفته به همراه ارائه ی احساس 
و کیفیت قابل لمس بَِرندهایشان را دارند و این 
همان چالشی بود که در خلق M32  با آن رو به 
رو بودیم. بنابراین برای آنکه طرحی از آینده را 
خلق کنیم تا میراث مایداس را به همراه داشته 
برجسته ترین  از  یکی  راجش کوتی،  از  باشد، 

طراحان صنعتی دعوت به همکاری کردیم.

بررسی  با  را  خود  کار  کوتی  آقای  ابتدا  در 
بَِرند  یک  به  تبدیل  را  مایداس  که  عناصری 
ارائه ی  ماندگار کرده است شروع کرد.  و  خاص 
طرحی منطقی و بی نظیر که به یک ارگونومی 
ویژه منتهی شود، همان مؤلفه هایی هستند که 
آن  به  دنیا  سراسر  در  صدا  مهندسین  بیشتر 
نام  ماندگاری  علت  این   حقیقت  در  متکی اند. 

مایداس می باشد.

با در نظر گرفتن این عناصر آقای کوتی اقدام به ارائه طرحی کرد که بتواند در عین به روز بودن 
دربردارنده خالقیت، آینده نگری و ظرافت نیز باشد.

مواد مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت، طراحی های متنوعی انجام شد و در آخر طرح نهایی 
انتخاب شد که ترکیبی بود از ایروداینامیک هنرمندانه ای که با توان اجرایی غیر قابل مقایسه 

عجین شده بود. این طرح در بردارنده ی مؤلفه های فوق مدرن و نشانه های کالسیک نیز بود.
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توان پردازشی 192 کیلوهرتزی، قابلیتی نوین 
M32  ترکیبـی از کیفیـت صـدای اسـطوره ای مایـداس بـه همراه فنـاوری پیشـرفته دیجیتال اسـت. آینده نگری در ارتقـای قابلیت پردازشـی 96 کیلوهرتز 
بـر پایـه مبدل هـای آنالـوگ بـه دیجیتـال و دیجیتـال بـه آنالـوگ بـا تـوان 192 کیلوهرتـزی، انقالبـی اسـت کـه در رده ی میکسـرهای دیجیتال بـا فرمت 

متوسـط صورت گرفته اسـت.

M32  مجهز به پری آمپ های حرفه ای مایداس می باشد که چندین بار از سوی مراجع مختلف تحسین  شده اند و همچنین فیدرهای موتورایز سری حرفه ای 
مایداس با عمر بیش از یک میلیون چرخش سه برابر عمر فیدرهای موتورایز دیگر میکسرهای موجود می باشد.

مایداس M32 بازگشت به آینده ای است برای میکسرهای صوتی که توان میکس و تولید صدایی بی نظیر را محیا می سازد.

چه چیز M32 را قادر به انجام هر کاری ساخته است؟
اگـر شـما از آن دسـته از صدابردارانـی هسـتید کـه تجربـه ی کار با میکسـرهای آنالوگ راداریـد و یا از آن 
دسـته صدابردارانیـد کـه کار بـا میکسـرهای دیجیتال دیگـر را نیـز تجربه کرده ایـد مطمئناً اولیـن تجربه 

شـما بـا میکسـر M32 بسـیار راحت و لـذت بخش خواهـد بود .

یکی از نکات درخشان
نقطـه قـوت M32 تـوان و کارایی باال در عین سـادگی آن اسـت. وجـود پارامترهای متنـوع قابل تغییر 
و تنظیـم بـه همـراه صفحـه نمایشـگر و فیدرهـای موتورایـز کار بـا ایـن میکسـر را در محیط هـای 
مختلفـی همچـون برنامه هـای زنـده، اجراهـای رادیویـی و تلویزیونـی و اسـتودیوهای صدابـرداری 

مناسـب و کارآمـد می سـازد.

M32 تغییر معادله ای است برای هر آنچه از یک میکسر دیجیتال انتظار می رود.

خلق تماشاگه صوتی
ازآنجایی کـه یـک  صـدای نـاب همـواره از نقطـه آغازیـن در پری آمپ هـای میکروفـون بـه وجـود می آید 
M32 نیـز بـا بهره گیـری از پری آمپ هـای بی همتـای مایـداس مسـتعد تولیـد و ایجـاد صدایـی باکیفیت 
و بـدون نقـص اسـت. کـه بـا بهره منـدی از فنـاوری CMRR قـادر بـه رنگ آمیـزی سـیگنال های صوتـی 
اسـت. ایـن پری آمپ هـای میکروفـون بـه لحـاظ سـاختار فنـی بسـیار نزدیـک به پری آمپ هـای نامـدار 
میکسـرهای سـری XL4 و HERITAGE 3000 مایـداس اسـت کـه بـه ظـن بسـیاری بهتریـن میزهـای 

صـدای آنالـوگ ساخته شـده در طـول تاریخ انـد.

پری آمپ های تحسین شده میکروفون مایداس
همچنین  و  زنده  اجراهای  صدابرداران  پیشروترین  از  بسیاری  نزد  در  مایداس  میکروفون  پری آمپ های 
صدابرداران ضبط موسیقی به عنوان جوهر اصلی صدادهی مایداس شناخته می شود. و این نکته ای است 
که نزدیک به نیم  قرن به عنوان یکی از مشخصات بارز میکسرهای مایداس بوده و هست. به طوری که بارها 

از سوی مراجع و محاکم فناوری در این رشته تحسین و ستایش شده است.

اسطوره ی صدای بی همتای مایداس 
ازآنجایی کـه جزییـات زیـادی همچـون سـاختار و زیبایی در طراحی و سـاخت M32 در نظر گرفته شـده 
اسـت، صدادهـی ایـن میکسـر همچنـان مهم تریـن فاکتوری اسـت که صـدا بـرداران و نوازنـدگان به آن 
اهمیـت می دهنـد و ایـن درسـت همان جایـی اسـت کـه M32 حتـی درخشـان تر از پیشـینیان خود که 
بـرای اولیـن بار، 40 سـال پیـش هنگامی کـه در اجراهـای YES ، Beach Boys  Pink Floyed و ... 

اسـتفاده  شـده، ظاهر می شـود.

میراث مایداس همواره کیفیت غیرقابل قیاس و تولید صدایی بی نظیر بوده و هست.

ــره  ــال به ــه دیجیت ــوگ ب ــزی آنال ــای 192 کیلوهرت ــوگ، M32 از مبدل ه ــای آنال در قســمت ورودی ه
ــز  ــل نوی ــا حداق ــن ب ــن دیستورش ــک 114dB و کمتری ــا داینامی ــی ب ــاد صدای ــکان ایج ــرد و ام می گی

ــه وجــود مــی آورد. اجرایــی را ب

ابزاری برای به صدا درآمدن ذهنیت شما
M32 وسـیله ای اسـت بـرای بـه صـدا درآمـدن ذهنیت شـما، برآینـدی از خالقیت و ذوق شـما، 

بـرای تولیـد یک صـدای ناب. 
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DCA گروه بندی
گروه بنـدی DCA ، کنتـرل چندیـن سـیگنال را در یـک  لحظـه و توسـط یـک فیـدر بـرای شـما فراهـم 
می سـازد، بـدون آن کـه نیـازی بـه میکـس کـردن ایـن سـیگنال ها در یـک سـاب گـروپ باشـد. عمدتـاً 
گروه بنـدی DCA در نـزد صدابـرداران اجراهـای زنـده بـرای کنتـرل بیشـتر و ارائـه ی میکـس بهتـر مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد.

قابلیت رؤیت تغییرات به صورت گرافیکی بر روی صفحه نمایشگر
در نقاط مختلف M32 یازده دکمه View به چشم می خورد. این دکمه ها در نقاط مختلفی همچون اکوالیزر، 
داینامیکس، افکت و ... وجود دارند که امکان رؤیت تغییرات گرافیکی مربوط به این بخش ها را بر روی صفحه 

نمایشگر محیا می سازد.

قسمت تعریف پذیر
ازآنجایی کـه بعضـی از میکسـرهای دیجیتـال، کنترل هـای تعریف پذیر را بـرای کاربران محیا می سـازند 
M32 بـا ارائـه قسـمت تعریف پذیـر خـود اسـتاندارد جدیـد و متفاوتـی را بـرای ایـن بخـش ارائـه کرده 
اسـت. به طوری کـه کاربـران می تواننـد 36 کنتـرل تعریف پذیـر را به  دلخـواه و نیاز خود انتخـاب نمایند.

کنترل ورودی ها
کنتـرل ورودی هـای M32 ، تمامـی پارامترهـای مختلـف پردازشـی را در یـک نقطه برای شـما گـردآوری و 
محیـا سـاخته اسـت، به طوری کـه مهـم نیسـت که شـما بـر روی کـدام کانـال کار می کنیـد. مطمئن باشـید 

کـه تمامـی کنترل هـا و پارامترهـا همـواره بـرای تمامـی کانال ها قابل دسـترس اسـت.

صفحه نمایشگر 7 اینچی
صفحه نمایشگر 7 اینچی تمام  رنگی، قابل  رؤیت در روشنایی و نور آفتاب. 

ایـن صفحـه ی نمایشـگر، امـکان مشـاهده ی هرچـه بهتـر تغییـرات پارامترهـای مختلـف را به  
صـورت گرافیکـی محیـا می سـازد.

قابلیت تنظیم میزان سیگنال های باس از طریق فیدر
M32 نیـز از قابلیـت فیـدر فیلیـپ کـه به عنـوان متداول تریـن تکنیـک مرسـوم بـرای ارسـال سـیگنال های 
بـاس در میکسـرهای دیجیتـال اسـت بهره مند گشـته اسـت. این قابلیت امکان دسترسـی سـریع و آسـان را 

بـه سـیگنال های بـاس بـرای صدابـردار محیا می سـازد.
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فیدرهای سری حرفه ای مایداس با عمری بیش از یک میلیون چرخش
یکـی دیگـر از ویژگی هـای بـارز M32  بهره منـدی آن از سـری فیدرهـای حرفـه ای مایـداس در ایـن کالس  
اسـت. به طوری کـه M32 را از دیگـر رقبـای خـود در ایـن کالس متمایـز می سـازد. ایـن قابلیـت اطمینان از 

عمـر طوالنـی و کارکـرد صحیـح و روان فیـدر را بـرای مدت زمـان زیـاد تضمیـن می نماید.

قابلیـت آنالیـز همزمـان سـیگنال ها در گسـتره ی یکصـد بانـد بـر روی تمامی 
اکوالیزرهـای ورودی و خروجـی

مانیتورینـگ و کنتـرل فرکانس هـا هیـچ گاه تـا بـه این اندازه آسـان نبوده اسـت از این طریق شـما می توانید 
پارامترهـای مختلـف اکوالیـزر را بـر روی کانال هـای ورودی و خروجـی بـه بهتریـن شـکل ممکـن رؤیـت و 

تنظیـم نمایید.

16 پردازشگر افکت با فناوری مدل سازی فیزیکی 
یکـی از امکانـات ویـژه و منحصـر بـه  فـردی که در M32 محیا شـده اسـت تنـوع افزونه های افکت بـه تعداد 

16 دسـتگاه اسـت کـه درمجمـوع بیـش از 50 نوع افکـت صوتی را برای شـما محیا می سـازد. 

قابلیـت تنـظیـم پری آمپ های میـکروفون بـرای میـکس 
صدای صحنه و میکس صدای سالن به صورت مجزا

تنـوع بیشتـر برای تعیین مسیر سیـگنال های ورودی و خروجـی

ابزارهـای جدید و توانمنـد برای ذخیره سازی تنظیمات 

ادغام صوتی، انقالبی در صدابرداری زنده
شـرکت باسـابقه ی TURBOSOUND کـه یکـی از مشـهورترین سـازندگان سیسـتم های بلندگـو اسـت بـا 
همـکاری مایـداس تحولـی در اتصـال میکسـر بـه بلندگوهـا ایجـاد کرده اسـت کـه از آن با نام ادغـام صوتی 
یـاد می کننـد. ایـن پروتـکل امـکان اتصـال بلندگوهـای سـری  TURBOSOUND  iQ را از طریـق پـورت 

CAT فراهـم می سـازد. آلترانـت و توسـط یک رشـته کابـل 
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َرک افکت های مجازی
M32 مجموعـه ای از افکت هـای متنوعـی را بـه همراه دارد که یـادآور رک هایی از 
 M32 افکت هـای متنوع گذشـته و خاطره انگیز اسـت. قسـمت افکت هـای مجازی
شـامل 8 افکـت اسـتریو باکیفیـت اسـتودیویی و قابـل تنظیـم بـر روی ورودی ها، 
گروه هـا و حتـی خروجی ها اسـت. همچنین منتخبـی از برجسـته ترین افکت های 
 ، Delays افکت های پژواکـی ، Reverb صوتـی شـامل انـواع افکت هـای طنینـی

اکوالیزرها EQ ، پردازشـگرهای داینامیکی Dynamics و بسـیاری دیگر اسـت.

ماندگارتریـن  و  مشـهورترین  از  یکـی  از  برگرفتـه  و  شبیه سازی شـده   Teletronix  
کمپرسـورهای المپـی کـه صدایـی گـرم بـا شـفافیت باال همچـون نمونـه مانـدگار سـخت افزاری 

خـود ایجـاد می کنـد. 

کمپرسـور المپـی Fairchild 670 نه تنهـا رکـورد پرطرفدارتریـن ابـزار کالسـیک و آنتیـک را در 
مزایده هایـی کـه در گوشـه کنار دنیـا برگـزار می شـود شکسـته اسـت بلکه بـه وجود آورنـده یکی 
از خوش رنگ تریـن سـیگنال های صوتـی کـه در تاریـخ کمپرسـورها ایجادشـده  نیـز می باشـد. در 
افزونـه ی شبیه سازی شـده ایـن کمپرسـور در M32 کوشـیده ایم تـا همـان کیفیـت و قابلیت هـا را 

در اختیـار شـما قـرار دهیم.

هنگامی کـه لیمیتینـگ آمپلی فایـر Urei در اواخـر دهه ی 60 بـه بازار آمد جز اولین دسـتگاه هایی 
بـود کـه از فنـاوری ترانزیسـتور بهره منـد بـود. افزونـه شبیه سازی شـده ایـن مـدل در M32 نیـز 

هماننـد سـخت افزار اصیـل خـود ارائه کننـده ی تنظیمات روان، سـاده و باکیفیت اسـت.

از  تقلیـد  بـه  بانـدی اسـت کـه  از شـگفت انگیزترین کمپرسـورهای 5  COMBINATOR یکـی 
کمپرسـورهای مـورد اسـتفاده در ا سـتودیوهای رادیویـی و تلویزیونـی و همچنیـن اسـتودیوهای 

مسـترینگ  شـبیه سـازی شـده اسـت.

XTEC EQ1  بـدون تردیـد یکـی از بهترین اکوالیزرهای پَسـیو اسـتودیویی ساخته شـده اسـت 
کـه عمدتـاً از آن به عنـوان مزه و سـس رمزآلود مهندسـین صـدا برای ضبط صداهـای باکیفیت 

می شـود. یاد 

XTEC EQ5  مجهز به تمامی ویژگی های مدل دیگر خود باقابلیت پارامتریک است.
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EDISON EX1 تجسـم یکـی از دسـتگاه های کالسـیک آنالـوگ و ابـزاری بسـیار تأثیرگـزار برای 
ایجـاد صدای اسـتریو نیز اسـت.

SOUND MAXIMIZER وسـیله ای بـرای بازیابـی درخشـندگی طبیعـی و وضـوح بـرای هرگونه 
سـیگنال صوتی اسـت. ایـن دسـتگاه برگرفته از دسـتگاه مشـهور Sonic Maximizer اسـت.

DIMENSIONAL CHORUS ایــن مدل مثــال خــوبی بــرای عنوان بهتــرین دستـگاه افـکت 
 Roland D Chorus ُکــِرسی است کــه تــا بـه حـال ســاخته شده و این افـزونـه با الـهــام از

اسـت. شبیه سازی شـده 

MODULATION DELAY

SUB OCTAVER دو کانـال پردازش هـای سـاب هارمونیکـس را بـرای مـا محیـا می سـازد و نیـز 
بسـیار مناسـب برای نوازندگان گیتار باس و اسـلحه سـری شـما برای بیت باکسـینگ می باشـد.

  Lexicon  افـکـت طـنیـنی شبیـه سـازی شـده از
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KLARK TEKNIK DN 360 افکـت پـژواکی باقابلیـت تنظیـم پارامتـرهای تکـراراکـوالیزر گرافیـکی استریو شبیه  سازی  شده بر اساس ، TAP DELAY-3

Quantec QRS افکـت طنینی شبـیه سازی شده بر اسـاس دستـگاه ، VINTAGE ROOM

EXCITERS ، تقویت کننـده وضـوح و کیفیـت صوتـی در اجراهـای زنده، شـبیه  سـازی  شـده بر 
SPL Vitalizer و Aphex Aural Exciter اسـاس

 Lexicon PCM70 افکت طنین صفحه ای شبیه سـازی شده بر اسـاس  PLATE REVERB

Lexicon  افکت طنیـن سالنی شبـیه  سازی  شـده بر اساس سخت افزار
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داینامیـک سـیگنال ها،  بـرای کنتـرل  ابـزاری قدرتمنـد   ،  WAVE DESIGNER پردازشـگر 
SPL Transient Designer دسـتگاه  از  EMT250 ، دستـگاه افکـت طنیـنی آنتیـک برگرفته از دستـگاه EMT250 شبیه سازی شـده 

دسـتگاه STEREO PRECISION LIMITER ، لیمیتـوری مطمئـن بـرای کنتـرل سـیگنال ها، 
Sony Oxford Dynamics برگرفتـه از

 Lexicon PCM 70  شبیـه سـازی شـده بر اسـاس  CHORUS & CHAMBER افکـت

Lexicon PCM 70 نمونه ای بر اسـاس ، FLANGER افکـت

SPL 1239 ابـزاری مطمئـن و کـارآمـد برای آواز و سخنـرانی شبیه سـازی شـده از ، DE-ESSER
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 M32Q اپلیکیشن
 iPhone کنترل میکسر از طریق

 Edit نرم افزار
نرم افزار ویرایشی تنظیمات میکسر

 Mix نرم افزار
 iPad کنترل میکسر از طریق

 M32Q اپلیکیشن
کنترل میکسر از طریق گوشی های هوشمند اندرویدی

قابلیت کنترل از راه دور به وسیله گوشی های هوشمند و تبلت
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مشخصات فنی ورودی ها و خروجی هاپردازش

نمای باال

نمای پهلو

نمای پشت

کانکتورها

نمایشگرها

منبع تغذیه

مشخصات فیزیکی

مشخصات ورودی های میکروفون
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دارای 40 ورودی و مجهز به 16 پری آمپ میکروفون مایداس 
دارای 25 میکس باس

میکسر دیجیتال

M32RM32R

نمای باال

نمای پهلو

نمای پشت

مشخصات فنی ورودی ها و خروجی هاپردازش

کانکتورها

نمایشگرها

منبع تغذیه

مشخصات فیزیکی

مشخصات ورودی های میکروفون
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M32R
ویژه ی صدا برداری برنامه های زنده و استودیو های ضبط صدا 
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M32R
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 M32تمامی قابلیت های میکسر دیجیتال
تنها در دستگاهی با حجم و اندازه ی یک یونیت 

M32C
ماژول های مکمل جهت ارتقای سیستم

M32 - M32R - M32C

DN32 - USB

DN32 - ADAT

DN32 - MADI

DN32 - DANTE
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 M32C ، M32R ، M32 ماژول مکمل میکسر
دارای 16 ورودی و 8 خروجی

DL16
 M32C ، M32R ، M32 ماژول مکمل میکسر
دارای 32 ورودی و 16 خروجی

DL32




