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DL32R

CONTROLE TUDO DE QUALQUER LUGAR. O DL32R oferece 32 canais

DIGITAL &
SEM-FIO

controlados via wireless a partir do aplicativo para iPad Master Fader ™ . Com
o controle sem fio total sobre tudo, incluindo todos os DSP internos e gravação
e reprodução direta em disco multi-track, o mixer DL32R permite que o usuário
“mergulhe” na mix como nunca antes. Controle tudo a partir de qualquer lugar
com o mixer Mackie DL32R.

DL32R

DL32R

DL1608

• Mixer Digital 32 canais - controle via iPad®
• 32 Onyx Plus Preamps
• 24 entradas Mic/Line XLR + 8 entradas Mic/Line combo XLR
• 14 saídas auxiliares XLR
• Controle de ganho feita pelo App Mackie Master Fader
• Saídas para monitores
• Grava 32 canais em dispositivo externo via USB
• Peso: 8,2 kg
• Dimensões: 450 × 394 × 132 milímetros

• Mixer Digital 16 canais - controle via iPad®
• 16 Onyx Preamps
• 12 entradas Mic/Line XLR + 4 entradas Mic/Line combo XLR
• 6 saídas auxiliares 1/4" - P10 AUX SEND
• Knobs para controle de ganho em cada canal
• LEDs indicadores de funcionamento e Phantom Power
• Grava Main Mix (L/R)
• Peso: 3,5 kg
• Dimensões (L x P x A): 30 x 40,7 x 9,1 cm

• Tecnologia Mackie de baixo ruído, alto headroom
• Use seu iPad para controle a distância
• 2 Saídas L/R Master XLR balanceadas

MIXERS

• Phantom Power 48V
• Saída 1/4" - P10 com controle de volume para fones
de ouvido
• Chassi robusto
• Conector Ethernet para controle de WiFi

DL1608

DIFERENCIAIS DL
• 16 Preamps Onyx
• Conversores Cirrus Logic top de linha
• Tecnologia Mackie de baixo ruído, alto
headroom
• 6 saidas auxiliares estéreo para monitores
• Saidas Master L/R com conector XLR
TONELADAS DE PROCESSAMENTO
• Escolha dentre os poderosos plug-ins
sensíveis ao toque, modernos e vintage
• EQ + HPF 4-bandas , Gate e compressores
nas entradas
• PEQ + HPF / LPF 4 bandas, 31 bandas GEQ,
compressor/ limiter e alinhamento de delay
nas saídas
• Reverb global e delay
• 4 grupos de Mute

habro.com.br/mackie
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MIXER DIGITAL DE 16 CANAIS PARA IPAD®. O mixer DL1608 redefine a sonorização ao vivo
combinando o poder de um completo mixer digital com a incomparável mobilidade e praticidade do iPad.
Com 16 preamps Onyx de alta qualidade e o desempenho dos conversores Cirrus Logic AD/DA 24 bit este
revolucionário mixer oferece qualidade sonora excepcional. O controle sem fios via iPad permite ainda que
você possa mixar de qualquer lugar. Assim você tem toda liberdade para controlar não somente a mix, mas
também todos seus poderosos plug-ins como: EQ, dynamics, efeitos e muito mais. Esqueça toda aquela
parafernália de equipamentos e racks. O controle agora está na ponta dos seus dedos!

MIXANDO SEM FIO
• Sem emenda na transição com-fio
para sem-fio
• Alinhe a sala de qualquer lugar
• Suba no palco para ouvir o som dos
monitores
• Mixagem de monitor pessoal com
controle de acesso e grupos
• Use até 10 dispositivos sem fio
simultaneamente

TOTAL CONTROLE
DO SEU
DISPOSITIVO IOS
• Aplicativo Master Fader
para controle rápido
usando iPad
TM

TM

• Aplicativo My Fader para
controle rápido usando
iPhone ou iPod touch
• Feedback visual
“Grow and Glow”
PRONTO PARA A ESTRADA OU INSTALAÇÕES FIXAS
• Recurso PadLock™ para travar o iPad
• Trava padrão de mercado tipo Kensington
• Conector de alimentação
• Inclui o conector Lightining da
Apple e bandeja para o iPad Air
• Kit com a bandeja para iPad
mini e iPad (4 ª geração)

NOVIDADE!

Mixer Digital de 32 canais

• Gravação do áudio de
sua mixagem no iPad
• Integração da música
a partir de qualquer
aplicativo na mixagem
* Requer roteador Wi-Fi. Vendido
separadamente.
** dispositivos iOS vendidos
separadamente.

DOWNLOAD GRÁTIS DL APPS
MACKIE.COM

MIXERS

• Gravação de Presets e
Snapshots

ACESSE O QR CODE E DESCUBRA!

OS PROFX COM USB são os mais completos na categoria de mixers compactos
com efeitos. Seus pré-amplificadores de baixo ruído e alto headroom garantem o
mais puro sinal enquanto LEDs para medição e monitoração aliados a faders 60mm
garantem precisão total. Para enriquecer ainda mais qualquer mixagem, a linha ProFX
conta ainda com EQ de 3 bandas ativo e o processador de efeitos integrado de 32 bit
(RMFX TM ) que oferece um verdadeiro “arsenal” de 16 efeitos prontos para o uso. Quer
ajustar o seu som ou gravá-lo em seu computador? Tudo fica mais fácil com o EQ gráfico
de 7 bandas estéreo e a interface USB integrada.
Com os modelos de 16 e 22 canais, além de possibilidades ampliadas de entrada,
você conta ainda com compressão dedicada para vocais, baixo, etc. Tudo isso dentro
do tradicional design robusto “construído como um tanque”, equipado com proteções
laterais em ABS que oferecem proteção adicional contra impactos..

ProFX16

ProFX12

ProFX8
Mixer compacto 8 canais com efeitos e USB I/O
• 4 Mic preamps XLR balanceadas Mackie Premium
• 2 auxiliares sendo um endereçável para o efeito interno
• Peso do produto: 3,3 Kg

ProFX12
Mixer compacto 12 canais com efeitos e USB I/O
• 6 Mic preamps XLR balanceadas Mackie Premium
• 2 auxiliares sendo um endereçável para o efeito interno
• Peso do produto: 4.1 Kg
ProFX8
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PROFX12V2
Mixer de 12 canais ProFX12v2 com efeitos
profissionais e USB
• 6 mic-preamps Mackie Vita™ de baixo ruído projetados para
dar vida a qualquer input
• Nova Engine de efeitos ReadyFX™ com 16 efeitos incríveis
como reverb, delay e chorus
• Equalizador gráfico de 7 bandas
• Interface USB embutida para playback ou gravação
• Saída auxiliar perfeita para controlar a mix dos seus monitors
• 4 canais estéreo + 1 canal extra para efeitos externos ou
dispositivos de playback estéreo
• Faders de 60 mm para canais de entrada , return e main/
monitor masters
• Equalizador de 3 bandas (80Hz, 2.5kHz e 12kHz) em todos
canais
• Conecte seu instrumento via Hi-Z input
• Insert, 100Hz low-cut filter e phantom power de 48V em
todos canais de mic

MIXERS

• Stereo RCA tape I/O com input level control
• Saída para fone de ouvido com level control separado
• XLR balanceado e saídas balanceadas/não balanceadas de
1/4'
• FX mute com controle remoto via footswitch
• Break switch que muta todos canais
• Interface de gravação USB com setup simples via Mac ou PC
• Ótimo para gravação ao vivo e perfeito para home-studio
• Execute música ou playback para aplicações ao vivo, ou em
estúdio
• Inclui user-friendly Tracktion® software de gravação
• Lendário design Mackie "Construído-Como-Um-Tanque"
• Chassi de aço sólido, que protege seu investimento
• Resistente proteção em ABS nas laterais
• Robusto circuito interno de força multi-voltagem
• Peso do produto: 4,1 kg

Mixer de 16 canais ProFX16v2 com efeitos
profissionais e USB
• 10 mic-preamps Mackie Vita™ de baixo ruído projetados para
dar vida a qualquer input
• 2 saídas auxiliares, perfeitas para controlar a mix dos seus monitores
• 16 saídas high-headroom em linha
• Peso do produto: 5,9 kg

PROFX22V2
Mixer de 22 canais ProFX22v2 com 4-bus effects e
USB
• 16 mic-preamps Mackie Vita™ de baixo ruído projetados
para dar vida a qualquer input
• 2 saídas auxiliares, perfeitas para controlar a mix dos seus monitores
• 22 saídas high-headroom em linha
• Peso do produto: 8,2 kg

PROFX30V2
Mixer de 30 canais ProFX30v2 com 4-bus effects e
USB
• 24 mic-preamps Mackie Vita™ de baixo ruído projetados para
dar vida a qualquer input
• 2 saídas auxiliares, perfeitas para controlar a mix dos seus monitores
• 22 saídas high-headroom em linha
• Peso do produto: 11,4 kg

PROFX8V2
Mixer de 8 canais ProFX8v2 com efeitos
profissionais e USB
• 4 mic-preamps Mackie Vita™ de baixo ruído projetados para
dar vida a qualquer input
• 1 saída auxiliar, perfeita para controlar a mix dos seus monitores
• 4 canais estéreo + 1 canal extra para efeitos externos ou
dispositivos de playback estéreo
• Peso do produto: 3,2 kg

habro.com.br/mackie
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PROFX16V2

O ProFX16 e ProFX22 não só aumenta o
número de canais para aplicações maiores,
eles também oferecem compressão em linha
dedicada para os vocais, baixo, etc

• Pre amplificadores de microfone Mackie com baixo ruído,
alto-headroom
• Processador 32-bit RMFX™ com 16 efeitos "Gig-Ready"
reverbs, chorus e delays
• EQ gráfico 7-bandas de alta precisão para as saídas Main e
Monitores
• USB para gravação estéreo ou playback de músicas via
computador Mac ou PC
• EQ ativo de 3-bandas (80Hz, 2.5kHz e 12kHz) em todos os canais
• Filtro 100Hz (low cut) e Phantom Power 48V nos canais mic
• Saídas master balanceadas XLR e balanced/ unbalanced 1/4-inch
• Software Tracktion™ para produção musical para Mac ou PC
(via download)

SOLUÇÃO
COMPLETA
PARA SOM
AO VIVO

ProFX22

ProFX16
Mixer compacto 16 canais com efeitos e USB I/O
• 10 Mic preamps Mackie Premium XLR balanceadas
• 3 auxiliares (sendo um endereçável para o efeito interno)
• 4 compressores nos canais de linha
• Peso do produto: 5.9 Kg

ProFX22
Mixer compacto 22 canais com efeitos e interface USB
• 16 Mic preamps Mackie Premium XLR balanceadas
• 3 auxiliares (sendo um endereçável para o efeito interno)
• 4 compressores nos canais de linha
• Peso do produto: 8.2 Kg

MIXERS

Também pode ser
utilizada em racks

A NOVA LINHA VLZ4

O MIXER
COMPACTO
MAIS
ROBUSTO
DO
MERCADO

402VLZ4

802VLZ4

tem origem na consagrada
linha VLZ, criada há mais de 25 anos e que vem sendo
verdadeiramente reinventada a cada nova edição. Com
recursos indispensáveis como: alto headroom, baixo ruído
e construção extremamente robusta, estes mixers contam
agora com os consagrados pre-amps da série Onyx. Cada
entrada e cada saída da série VLZ4 foi otimizada para
proporcionar uma qualidade sonora ultra profissional.

1202VLZ4

1402VLZ4

402VLZ4

802VLZ4

1202VLZ4

1402VLZ4

Mixer Ultra-Compacto
4 canais

Mixer Ultra-Compacto
8 canais

Mixer Ultra-Compacto
8 canais

Mixer Ultra-Compacto
14 canais

• 2 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 2-Band Active EQ
• Peso do produto: 1.2 Kg

• 3 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 3-Band Active EQ
• 1 mandada auxiliar com
seletor Pre/Post
• Peso do produto: 2.1 Kg

• 4 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 3-Band Active EQ
• 2 mandadas auxilares,
• 1 mandada auxiliar com
seletor Pre/Post
• Peso do produto: 3 kg

• 6 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 3-Band Active EQ
• 2 mandadas auxilares,
• 1 mandada auxiliar com
seletor Pre/Post
• Peso do produto: 4.3 Kg

Também pode ser
utilizada em racks
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ALTO HEADROOM/ DESIGN DE BAIXO RUÍDO
- Preamp Onyx de alto desempenho
- Preamp personalizado proporciona separação de canais incomparável
- Arquitetura de bus com soma negativa líder da classe
CONSTRUÍDA COMO UM TANQUE!
- Chassi reforçado em aço
- Knobs blindados para proteger de poeira e sujeira.
- Controles dinâmicos e acessíveis
INTUITIVA E FUNCIONAL
- Todos os canais são importantes, para todos os tipos de aplicações
- Aplicações específicas para cada tipo de modelo

1642VLZ4
1604VLZ4

1642VLZ4

1604VLZ4

Mixer Compacto 16 canais

Mixer Compacto 4-Bus

• 10 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 3-Band Active EQ
• 4 mandadas auxilares, 2 mandada
auxiliar com seletor Pre/Post
• Peso do produto: 8.3 Kg

• 16 Pré amplificadores Onyx
• Equalizador 3-Band Active EQ com varredura de médios em todos os canais
• 4 mandadas auxiliar, 2 com seletor Pre/Post
• 3 configurações físicas via abas opcionais
• Abas para montagem em rack inclusas (ocupa 10 unidades)
• Peso do produto: 9.1 Kg

Também pode ser
utilizada em racks
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4-BUS SERIES
OS MIXERS VLZ4 4-BUS são a solução perfeita e completa para
a mixagem ao vivo. Além de oferecerem maior número de
canais, contam também com pre-amps Onyx, EQ de 3 bandas,
compressor canal/subgrupo, 2 processadores de efeitos RMFX
TM e a “arquitetura” 4 – BUS que proporciona mixagens
versáteis e sonoridade superior. Com os mixers VLZ4 4-BUS é
possível ainda gravar o show/performance ou transmitir o
evento usando a interface integrada 4 x 2 USB.

RESISTÊNCIA
COMPROVADA

3204VLZ4
2404VLZ4

• Tecnologia Mackie de baixo
ruído e alto-headroom

• Interface USB 4x2 24-bit
integrada

• Onyx mic preamps
qualidade boutique

• 6 auxilares com inserts,
controles pre e post e
controle de efeito interno
e externo

• 4 subgrupos com
compressores dedicados
para controle dinâmico total • 18dB/oct. 100Hz low
cut filters
• Compressor dedicado para
os canais de entrada 25-28 • Filtros Lo-Cut nos canais
de mic (18dB/oct. 75Hz)
• Equalizador 3-Band Active
EQ com varredura midrange • Faders com 60mm
(100Hz a 8khz) nos canais
mono

2404VLZ4
Mixer USB com Efeitos 24 canais
• 20 Pré amplificadores Onyx
• Peso do produto: 14.1 Kg

3204VLZ4
Mixer USB com Efeitos 32 canais
• 28 Pré amplificadores Onyx
• Peso do produto: 17.7 Kg

• Dual 32-bit RMFX+™,
processador de efeitos
com 24 "Gig Ready",
reverbs, chorus e tap delays

habro.com.br/mackie

4-BUS SERIES
A série Onyx 4-BUS oferece

CONTROLE
TOTAL DA
SUA MIX

um robusto conjunto de
recursos profissionais ideal para aplicações que exigem
flexibilidade e desempenho de altíssimo nível.
Os pre-amps Onyx , doce sonoridade do EQ Perkins, a mixagem
Matrix 6x2, mandadas auxiliares atribuíveis pré/pós e faders
de 100mm fazem com que estes mixers sejam considerados
“os mais versáteis” para as mais diferentes aplicações de som ao vivo.

ONYX 24.4

Onyx 24.4
Mixer 4-Bus Live Sound 24 canais
• 20 pré-amplificadores Onyx
• Peso do produto: 18 Kg

Onyx 32.4
Mixer 4-Bus Live Sound 32 canais
• 28 pré-amplificadores Onyx
• Peso do produto: 21.8 Kg

MIXERS

• Pre amplificadores Premium da linha Onyx
• 4-band EQ Perkins com varredura de médios
• 6 saídas Aux com pré/pós, com chaves AFL e Mute
• Led indicador de 4 segmentos nos canais e subs
• Matrix de 6 x 2 oferece duas misturas adicionais
• Faders de 100 milímetros para longo alcance
• Compressor/Limiter estereo integrado
• Conectores DB-25 para o encaminhamento de todos
sinais de mic / linha (Direct out)

ONYX 32.4

OS MIXERS ONYX FIREWIRE

combinam todos os benefícios de uma
poderosa interface para computador com a praticidade dos controles
“premium” de um mixer analógico, oferecendo um sistema extremamente
intuitivo e perfeito para estúdios ou performances ao vivo. Além da interface de
gravação ultra high quality 24bit/96kHz e toda a flexibilidade de roteamento via
conexão FireWire, estes mixers contam ainda com características analógicas
profissionais como os pre-amps Onyx, clássico EQ Perkins e mandadas
auxiliares pré/pós endereçáveis.

• Mixers analógicos
Premium com
24-bit/96kHz FireWire
• Pré-amplificadores
de microfone Onyx de
Boutique
• Perkins "estilo britânico"
EQ em todos os canais

ONYX 820i

Compativel com as
melhores DAWs,
incluindo:
- Pro Tools®
- Logic®
- SONAR™
- Cubase™
- Ableton® Live
- Final Cut Pro®
- MultiRack™
- ...e mais

ONYX 1220i

ONYX 1620i

Onyx 820i

Onyx 1220i

Onyx 1620i

Mixer FireWire Recording
8 canais

Mixer FireWire Recording
12 canais

16-Channel FireWire
Recording Mixer

• Mixer analógico Premium
com interface FireWire 8x2 com
24-bit/96kHz
• Roteamento FireWire flexível,
incluindo Aux sends e
endereçamento pré/post EQ
• 3 pré-amplificadores Onyx mic
• EQ Perkins de 3 bandas com
varredura de médios em cada
canal de mic/linha
• 2 saídas auxiliares com controles
pre/pós
• Peso do produto: 4.6 Kg

• Mixer analógico Premium com

• Interface Firewire 16x2

interface FireWire 16 x 2 com
24-bit/96kHz
• Roteamento FireWire, flexível,
incluindo Aux sends e
endereçamento pré/post EQ para
todos os canais
• 4 pré-amplificadores Onyx mic
• EQ Perkins de 3 bandas com
varredura de médios em cada
canal de mic/linha
• 2 saídas aux com controles pre/pós
• Peso do produto: 6.2 Kg

Mixer analógico Premium com
interface FireWire 16 x 2 com
24-bit/96kHz
• Roteamento FireWire
flexível, incluindo Aux sends e
endereçamento pré/post EQ para
todos os canais
• 8 pré-amplificadores Onyx mic
• EQ Perkins de 3 bandas com
varredura de médios em cada
canal de mic/linha
• 4 saídas aux com controles pre/pós
• Peso do produto: 9.1 Kg
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O MELHOR
JEITO DE
GRAVAR
Streaming de 16x16 via firewire para
uma mixagem realmente "estilo fita"

ONYX 1640i

Onyx 1640i
16-Channel 4-Bus FireWire Recording
Mixer
• Mixer analógico Premium com interface FireWire 16 x 16
com 24-bit/96kHz
• Roteamento FireWire flexível, incluindo Aux sends e
endereçamento pré/post EQ para todos os canais
• 16 Onyx mic pré-amplificadores
• EQ Perkins de 3 bandas com varredura de médios em
cada canal de mic/linha
• 6 saídas auxiliares com controles pre/pós
• Entradas e saída com parte móvel para formatos "mesa"
e instalação em "Rack"
• Abas para Rack inclusas - ocupa 16 unidades de rack
• Peso do produto: 15.9 Kg

MIXERS

Também pode
ser utilizada em
racks

ALTAS
E BAIXAS

AS NOVAS CAIXAS ATIVAS THUMP proporcionam resposta de
frequência surpreendente com potência incrível além de extrema leveza e
portabilidade. Com modernos amplificadores classe D Fast Recovery (que
proporcionam potência de amplificação incomparável para o woofer e driver
de compressão) as caixas Mackie Thump contam ainda com um preciso
crossover e sistema de correção acústica de fases que garantem a eficiência
máxima do sistema.

Thump12

NOVA! Thump12
Caixa ativa com 1000W e falante de
12"
• Sistema com 1000W montado com
transdutores Custom
• 12"de alta potência para Graves / Driver de
compressão de 1.4" com domo de titânio
• Lider de classe na categoria "Soco no peito"
com graves definidos
• Crossover preciso de 2 vias
• Driver e fase alinhados
• Sistema de proteção/ limiter
• Equalizador 3-bandas ajustável com
varredura de frequências médias
• Entrada mic /line com combo jack
• Monitor com ângulo perfeito para palco
• Gabinete de polipropileno leve de alta
resistência

SISTEMAS DE CAIXAS ACUSTICAS

Thump15

• Cobertura de 90° X 60°
• Peso do produto: 13,2 Kg

NOVA! Thump15

Caixa ativa com 1000W e falante de
15"
• Sistema com 1000W montado com
transdutores Custom
• 15"de alta potência para Graves / Driver de
compressão de 1.4" com domo de titânio
• Lider de classe na categoria "Soco no peito" com
graves definidos
• Crossover preciso de 2 vias
• Driver e fase alinhados
• Sistema de proteção/ limiter
• Equalizador 3-bandas ajustável com varredura de
frequências médias
• Entrada mic /line com combo jack
• Monitor com ângulo perfeito para palco
• Gabinete de polipropileno leve de alta resistência
• Cobertura de 90° X 60°
• Peso do produto: 15.1 Kg

A THUMP é conhecida pelos
seus graves de primeira
linha. Agora, nós a elevamos
para um novo nível. Com a
nossa resposta de graves
dinâmica, você consegue
aqueles graves profundos e
ricos em qualquer volume.
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MAIS VERSATILIDADE
MAIS POTÊNCIA

Novos amplificadores de 1000Watts,
sonoridade moderna e transdutores
personalizados de alta potência: as
caixas Thump foram redesenhadas para
proporcionar desempenho e potência sem
igual!

As caixas Thump full range contam com
um EQ de 3 bandas integrado para que
você ajuste o som à qualquer ambiente
de forma rápida e fácil. Isso sem contar
na extrema portabilidade: seu
design compacto, leve e fácil de
transportar permite que as caixas
Thump sejam suas companheiras
por muitos e muitos eventos.

MAIS
VALOR
Quando a questão é custo

x
benefício as caixas Thump são
a melhor escolha. Somente elas
podem lhe oferecer a potência que
você necessita com a qualidade de som que seu evento
merece. Não se contente com menos!

NOVA! Thump18S
Subwoofer ativo com 1200W e falante de 18"

Thump18S

MIXERS

• Subwoofer ativo com 1200W de potência e
falante de 18" custom
• Projeto profissional para máxima saída e
profundidade, graves que preenchem o quarto
• Crossover preciso (140 Hz)
• Filtros oferecem resposta altamente precisa
• Robusta proteção do sistema
• Entradas estéreo XLR e saídasXLR full-range
e high-pass
• Controles de nível ajustável pelo usuário e de
polaridade
• Robust gabinete toda em madeira
• Peso do produto: 37,2 kg

SÉRIE SRM ATIVA COM 1000W DE ALTA DEFINIÇÃO. Agora, com amplificador de 1000
Watts, processamento de áudio Mackie High Definition e ferramentas poderosas como feedback
destroyer top de linha as novas caixas SRM450 e SRM350 são a opção imbatível para aplicações que
demandam altos níveis de saída e fidelidade.

A CAIXA
PORTÁTIL
MAIS
RESPEITADA
DO MUNDO
SRM450
SRM350

NOVA! SRM350
Caixa ativa com 1000W e falante de 10" High-Definition

NOVA! SRM450
Caixa ativa com 1000W e falante de 12" High-Definition

• Sistema com 1000W montado com transdutores Custom

10"de alta potência para Graves / Driver de compressão de 1.4"
com domo de titânio
• Processamento de áudio em alta definição para som
profissional e clareza incomparável
• Correção acústica patenteada
• Crossover preciso de 2 vias
• Alinhamento de tempo de Driver e correção de fase
• Seleção de modo rápido Speaker um botão para timbragem
específica da aplicação
• Um botão de feedback Destroyer automático sem esforço
• Mixer 2-canais integrado, entradas Mackie Wide-Z™
• Smart Protect ™ DSP entra em ação para proteger o seu
investimento quando coisas são empurradas um pouco demais
• Monitor com ângulo específico e modo de timbres para o palco
• Peso do produto: 10,4 Kg

• Sistema com 1000W montado com transdutores Custom
• 12"de alta potência para Graves / Driver de compressão de 1.4"

com domo de titânio
• Processamento de áudio em alta definição para som profissional

e clareza incomparável
• Correção acústica patenteada
• Crossover preciso de 2 vias
• Alinhamento de tempo de Driver e correção de fase
• Seleção de modo rápido Speaker um botão para timbragem

específica da aplicação
• Um botão de feedback Destroyer automático sem esforço
• Mixer 2-canais integrado, entradas Mackie Wide-Z™
• Smart Protect ™ DSP entra em ação para proteger o seu

investimento quando coisas são empurradas um pouco demais
• Monitor com ângulo específico e modo de timbres para o palco
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SRM150

NOVA! SRM150
• Sistema de som ativo
• 150 Watts de saída com potência Class-D
• 1 Woofer de 5.25” (full-range em neodímio)
• 1 Drive de compressão de 1”
• Mixer integrado de 3 canais:
EQ ativo de 3 bandas
2 preamps Mic/Line Mackie de alto headroom com Phantom Power de 48V
Entrada para instrumento (dispensa o uso de DI)
Canal estéreo dedicado para teclado e outras fontes sonoras (CD, MP3,
iPods, etc.)
Conexão Neutrik “Line in” combo para adicionar ou linkar entradas
Conexão XLR “thru” com chave de seleção mic/line para conexão de
mais caixas ou envio direto para PA
• Proteção completa do sistema com limiter integrado
• Gabinete de polipropileno leve de alta resistência
• Alça integrada na parte superior
• Dissipador de calor em alumínio
• Sistema de integração com estante de microfone para usar com estantes
e boom
Especificações do Sistema
• Resposta de Frequência (-3dB): 100Hz a 17.5kHz
• Faixa de Frequência (-10dB): 60Hz – 22kHz
• SPL máximo de pico (calculado): 110dB @ 1m
• SPL máximo de pico (medido): 120dB @ 1m

SISTEMAS DE CAIXAS ACÚSTICAS

• Transdutor:
• Graves: 1 Woofer 5.25”/134mm
• Diâmetro da bobina: 1.0"/25.4mm
• Imã: Neodímio
Amplificadores:
• Potência: 100 Watts / 150 Watts pico
• THD: < 0,05%
• Tipo: Classe D
• Refrigeração: Convecção

Mixer:
• Resposta de Frequência (-3dB):
(Microfone – Saída Linha – ganho – 0Db) 5Hz – 40kHz (+0, -1dB
Impedância de Entrada:
Microfone: 3kOhms
Hi Z: 20kOhms balanceado
Instrumento: 1m Ohms
Linha: 10k Ohms

SOLUÇÃO PORTÁTIL
COMPROVADA
Sendo as mais
respeitadas caixas
portáteis do mercado,
as SRM construíram
história por todo o
mundo por conta de
sua alta performance,
durabilidade e
versatilidade para as
mais diversas aplicações.
Enfim podemos dizer com
muito orgulho: elas estão
de volta, ainda melhores!

• Mixer de 2 canais
com entradas Wide-Z TM

QUALIDADE DE SOM
SEM IGUAL

CAIXAS TRADICIONAIS

Implentamos o incrível
Processamento
de Áudio Mackie
HD para oferecer
qualidade de som
mais ampla e natural
do que qualquer outro
sistema.
• Correção Acústica
Patenteada
• Crossover de
Precisão de 2 via
• Alinhamento de
Tempo do Driver e

TIME

CAIXAS DA SÉRIE SRM

TIME

Correção de Fase
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• Eliminador
automático de
Feedback

FREQUENCY

Perfeitas para aplicações de saídas
altas, as novas SRM350 e SRM450
oferecem 1000W de potência
através de drivers robustos
protegidos
pelo
exclusivo
sistema “Smart Protect”

• “Speaker Mode” : opções específicas
para diferentes
aplicações

FREQUENCY

B):

No melhor e consagrado “estilo SRM”, estas novas
caixas oferecem sonoridade poderosa e ferramentas
profissionais que realmente vão fazer a diferença em
seus eventos:

SERIES
SRM SERIES 1600 WATTS HIGH-DEFINITION POWERED
LOUDSPEAKERS. Novas caixas portáteis amplificadas de 1000W High Defi-

1600
WATTS

nition SRM Series. As novas Mackie SRM450 e SRM350 possuem um novo
amplificador de 1000W para usos com altos níveis de saída. Agora com o
processamento de áudio Mackie HD e poderosas ferramentas profissionais de
áudio como, por exemplo, um feedback destroyer top de linha, a SRM oferece
um equilíbrio sem comparações em potência e qualidade em uma estrutura
extremamente leve e portátil.

SRM550
Caixa ativa com 1600W e falante de 12" HighDefinition
• Sistema com 1600W montado com transdutores Custom 12" de
alta potência para Graves / Driver de compressão de 1.4" com
domo de titânio
• Nível Profissional ,toda em madeira e internamente reforçada
• Processamento de áudio em alta definição
• Correção acústica patenteada
• Crossover preciso de 2 vias
• Alinhamento de tempo de Driver e correção de fase
• Seleção de modo rápido Speaker um botão para timbragem
específica da aplicação
• Um botão de feedback Destroyer automático
• Mixer 2-canais integrado, entradas Mackie Wide-Z™
• Smart Protect ™ DSP entra em ação para proteger o seu
investimento quando coisas são empurradas um pouco demais
• Monitor com ângulo específico de 60 graus e modo de timbres
• Área de cobertura com 90° x 50°
• Peso do produto: 16,7 Kg

QUICK SPEAKER MODES

Com apenas o toque de um botão, você pode otimizar seu SRM
com 4 modos rápidos que equalizam sua caixa SRM de acordo
com a sua aplicação. Os modos incluem PA, DJ, Monitor e Solo.

FEEDBACK DESTROYER

Um Feedback Destroyer incrivelmente preciso emprega
instantaneamente até quatro filtros 1/16th oitava, que são
faixas incrivelmente estreitas para localizar e erradicar o
feedback para que você possa fazer seu show sem medo.

INTEGRATED 2-CHANNEL MIXER

Mixer analógico de 2 canais com entradas Mackie Wide-Z™
custom designed para lidar com qualquer tipo de microfone,
guitarras e outros mixers com o simples girar de um botão.

SISTEMAS DE CAIXAS ACÚSTICAS

Subwoofer ativo com falante de 18" e 1600W
• 1600W de potência intenso combinado com um falante de 18"
custom com graves que "batem no peito"
• "Construído como um tanque" feita toda em madeira, gabinete
com reforços internos, ideal para a estrada e distorção quase
zero mesmo com os volumes nos níveis mais altos.
• Design frontal com diagonais para extensão máxima de baixa
freqüência e punch
• Entradas estéreo XLR, full-range XLR Stereo e passa-alta saídas
• Cruzamento digital integrada com controle variável e pré-ajustes
para caixas da linha SRM
• Smart Protect ™ DSP entra em ação para proteger o seu
investimento quando coisas são empurradas um pouco demais
• Encaixe tipo "copo" integrado para caixas acústicas
• Peso do produto: 33,1 kg

VÁRIAS
OPÇÕES DE
MONTAGEM
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SRM1801

SERIES
CAIXAS ATIVAS SÉRIE DLM COM 2000W DE POTÊNCIA.

As caixas
ativas DLM proporcionam sonoridade “premium” através do design mais
compacto e portátil que já existiu. Com 2000 Watts de potência, a DLM 8 e a
DLM12 contam com o exclusivo sistema Mackie Tru Source TM que combina
driver e falantes independentes no mesmo conjunto magnético e sistema DSP
que garante correção acústica perfeita, dispersão consistente, frequências
altas e fidelidade sonora como você nunca ouviu antes! Um projeto exclusivo
com design ultra eficiente que ainda oferece mixer digital integrado com 2
canais, efeitos e processamento para qualquer aplicação.
Para completar a linha, o subwoofer DLM12S oferece potência e graves
impressionantes em um gabinete robusto, compacto e fácil de transportar.

A NOVA
CARA DO
SOM

DLM8

DLM12

DLM8 / DLM12

DLM12S

Caixas Ativas Full-Range

Subwoofer Amplificado

• 2000W de potência via amplificação Class-D ultra-eficiente

• 2000W de potência via amplificação Class-D

• Projeto Mackie, alinhado-verticalmente, Driver com tecnologia "commonmagnet TruSource"

• Falente de 12" e bobina 3"

• Poderoso DSP TruSource

• Design incrivelmente compacto e leve

• Design incrivelmente compacto e leve

• O mais potente e compacto Subwoofer do mercado

• O sistema DLM completo cabe praticamente em qualquer carro

• O sistema DLM completo cabe em qualquer lugar

• Pode ser instalado em tripé, o no sub DLM12S com pole mount SPM300

• Use uma DLM8 ou DLM12 com pole mount SPM300

• Opção de montagem suspensa via pontos de ancoragem padrão M10

• Gabinete em compensado de poplar 15mm

• Opção de montagem em parede via suporte articulado SWM300

• Alças ergonômicas nas laterais

• Gabinete robusto PC-ABS acabamento pro Black

• Grade robusta, em aço com pintura eletrostática

• 90º de cobertura conica

• 90º de cobertura conic

• Peso do produto: 10 Kg (DLM8) e 14.1 (DLM12)

• Peso do produto: 21.8 Kg

SISTEMAS DE CAIXAS ACÚSTICAS

• Ultra-low, extensão de frequência até 35 Hz

Inspirado no poderoso Mixer DL1608, o mixer integrado das caixas DLM conta com efeitos,
processamento e ferramentas que você precisa para suas aplicações profissionais.
• 2 canais de entrada com efeitos (DLM8 / DLM12)
- Controles de volumes independentes, EQ de 3 bandas e controle
de efeitos
- 16 efeitos por canal (ncluindo Reverb, Chorus e Delay)

• Crossover digital (DLM12S)
- Presets para uso com caixas DLM e SRM
- Ajustes variáveis para utilização com qualquer caixa

DLM12S

• Mixer digital com display OLED
• Inigualável sistema de controle para aplicações profissionais
- Feedback destroyer multi-banda (DLM8 / DLM12)
- “Speaker Mode” – 6 presets para oferecer a sonoridade perfeita em diferentes aplicações
- Alinhamento de delay de até 300ms para sub sistemas
- 3 posições de memória para salvar cenas
- Exclusivo sistema “Smart Protect” protege o amplificador/driver

TENHA EM SUAS
MÃOS UM MIXER
DA LINHA DL PARA
COMPLETAR O
MAIS MODERNO
E COMPACTO
SISTEMA DA
ATUALIDADE.
veja página 2.

TRUSOURCE™
TECHNOLOGY
Uma das inovações tecnológicas mais
significativas da linha DLM é Tecnologia
Mackie TruSource ™. É uma combinação
potente de uma nova marca, design do
transdutor completamente único e um
poderoso sistema próprio de processamento
de sinal digital. Ambos os modelos full-range
possuem o driver TruSource ™ extremamente
compacto, que combina o driver e o falante,
as altas e as baixas frequências verticalmente
alinhadas, o projeto "common-magnet" que
é ultra-eficiente e extremamente capaz.
A reprodução sonora é incrivelmente
transparente em toda a faixa de freqüências.
as caixas da série DLM conseguem fidelidade
incomparável.
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MIXER DIGITAL INTEGRADO

SERIES
AS CAIXAS ATIVAS DE ALTA DEFINIÇÃO HD SERIES

contam com
amplificador Mackie de alto desempenho, crossovers de precisão, alinhamento
de fase e tempo, e o patenteado processamento de correção acústica. Toda
esta tecnologia para criar alta definição sonora que somente era encontrada
em sistemas high-end caríssimos.
Resumindo, estas caixas oferecem potência incomparável com qualidade
sonora extrema em um design moderno e robusto. A solução acessível e
verdadeiramente profissional para aplicações que exigem o máximo em
fidelidade sonora.

HD1221

HD1521

HD1531

HD1221

HD1521

HD1531

Caixa Ativa High-Definition
12" - 2 vias

Caixa Ativa High-Definition
15" - 2 vias

Caixa Ativa HighDefinition 15" - 3 vias

• Caixa acústica bi-amplificada 2 vias
• 1200W de amplificação ultraefficient Class-D Fast Recovery™
• 500W RMS / 1000W (pico) graves
• 100W RMS / 200W (pico) agudos
• Transdutores projetados pela EAW®
• 1 woofer 12" de neodímio com
bobina 3"
• 1 driver de compressão 1.75" com
diafragma de titânio
• Cornetas 90ºx50º especialmente
projetadas pela Martin Audio®
• Ângulo de inclinação de 60º
• 3 modos de operação (Voicing) para
facilitar a configuração do sistema
• Peso do produto: 22.7 Kg

• Caixa acústica bi-amplificada 2 vias
• 1600W de amplificação ultraefficient Class-D Fast Recovery™
• 700W RMS / 1400W (pico) graves
• 100W RMS / 200W (pico) agudos
• Transdutores projetados pela EAW®
• 1 woofer 15" de neodímio com
bobina 3"
• 1 driver de compressão 1.75" com
diafragma de titânio
• Cornetas 80ºx50º especialmente
projetadas pela Martin Audio®
• Peso do produto: 36.3 Kg

 Caixa acústica tri-amplificada 3 vias
• 1800W de amplificação ultraefficient Class-D Fast Recovery™
• 700W RMS / 1400W (pico) graves
• 100W RMS / 200W (pico) médios
• 100W RMS / 200W (pico) agudos
• Transdutores projetados pela EAW®
• 1 woofer 15" de neodímio com
bobina 3"
• 1 falante 6" Mid-Range
• 1 driver de compressão 1.75" com
diafragma de titânio
• Cornetas 90ºx60º especialmente
projetadas pela Martin Audio®
• Peso do produto: 43,6 Kg

SISTEMAS DE CAIXAS ACÚSTICAS

• Revolucionária Correção Acústica
Patenteada
• Alinhamento do tempo e Correção de
Fase

• Profissional feita em madeira,
15 mm de espessura, grade de aço
laminado com revestimento em
pintura eletrostática

MACKIE HDA

• Opção de montagem em Stand/
pole, e pontos M10 para
suspensão e LED frontal que pode
ser desligado.

POTENTE,
EXPANSÍVEL E
ACESSÍVEL.

• Crossover de Precisão, limiter e timbre
EAW®

UM LEQUE DE POSSIBILIDADES

• Tecnologia de amplificação de
Recuperação Rápida Mackie Class-D
oferece a potência necessária em
um design leve com baixa distorção,
mesmo quando submetido ao clipping.

HDA
HD1501

HD1801

HD1501

HD1801

HDA

Subwoofer Ativo de 15"

Subwoofer Ativo de 18"

Caixa Atica Line Array 12" - 2 vias

• 1200W de amplificação ultraefficient Class-D Fast Recovery™
• 600W RMS / 1200W (pico)
• 1 Woofer 15" com bobina 3"
• Crossover simétrico Linkwitz-Riley
(100Hz, 24dB/oitava)
• Filtros de frequência para
respostas graves precisas
• Alinhamento de fase para
complementação perfeita entre as
caixas acústicas Mackie
• Entradas Dual XLR para sistemas
mono ou estéreo
• Saídas XLR full range e high-pass
estéreo
• Circuito de proteção e limiter
integrado
• Peso do Produto: 36.3 Kg

• 1600W de amplificação ultraefficient Class-D Fast Recovery™
• 800W RMS / 1200W (pico)
• 1 Woofer 18" com bobina 4"
• Crossover simétrico Linkwitz-Riley
(100Hz, 24dB/oitava)
• Filtros de frequência para
respostas graves precisas
• Alinhamento de fase para
complementação perfeita entre as
caixas acústicas Mackie
• Entradas Dual XLR para sistemas
mono ou estéreo
• Saídas XLR full range e high-pass
estéreo
• Circuito de proteção e limiter
integrado
• Peso do Produto: 48.1 Kg

• Line Array curvatura constante 110° x 20°
• Multiplas opções de configurações, Line Array
suspenso, empilhado, ou pedestal
• Sistema suspenso para até 4 x HDA e 2 x subwoofers
HD1801
• Empilhamento para até 3 x HDA no subwoofer HD1801
ou no flybar
• Suporte Pole mount para até 2 x HDA no subwoofer
HD1801 ou no pedestal
• 1200W de amplificação ultra-efficient Class-D Fast
Recovery™
• 500W RMS / 1000W (pico) para os graves
• 100W RMS / 200W (pico) para os agudos
• Transdutores especialmente projetados pela EAW®
• 1 woofer 12" de neodímio com bobina de 3"
• 2 Drivers de compressão Beyma® 1.7"de titânio
• 3 modos de operação (Voicing)
• Ferragens de suspensão de montagem intuitiva
• Peso do produto: 26.8 Kg
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• Processamento Digital de Alta Definição
A medição detalhada, análise e
erradicação do resultado de detalhes
acústicos inerentes em um som
articulado e ultra-limpo.

SERIES
MRmk3 SERIES POWERED STUDIO MONITORS.

MONITORES
QUE AMAM A
MÚSICA TANTO
QUANTO VOCÊ.

Os monitores de estúdio amplificados Mackie MRmk3 foram
projetados do inicio ao fim especialmente para sua música,
com o objetivo de revelar a completa amplitude e carcterística
natural que sua música merece. As melhorias das características
incluem um avançado sistema de guia de onda para um amplo
sweet spot, custom-tuned porta de ventilação traseira
para respostas graves suaves e estendidas. Com uma
ampla faixa de opções full-range e um poderoso Studio
Subwoofer, você pode ter certeza de que os novos
MRmk3 possuem o setup certo para seu estúdio.

MR5mk3

MR8mk3

MR5mk3

MR8mk3

Monitor de Estúdio ativo 5,25"

Monitor de Estúdio ativo 8"

• "Music-centric" perfeita para mixagem moderna,
monitoramento e aplicaçõs multimídia
• Sistema de guia de onda melhorada proporciona
clareza e transparência
• 50W de amplificação Classe A / B
• Woofer de polipropileno 5,25
• Tweeter de seda com cúpula de 1
• XLR balanceada, TRS e entradas RCA não
balanceadas
• HF boost/cut, LF boost e controles de nível
• Custom-sintonizados portas traseiras de extensão
suave, mesmo graves
• Peso do produto: 5,5 kg

• "Music-centric" perfeita para mixagem moderna,
monitoramento e aplicaçõs multimídia
• Sistema de guia de onda melhorada proporciona
clareza e transparência
• 80W de amplificação Classe A / B
• Woofer de polipropileno 8
• Tweeter de seda com cúpula de 1
• XLR balanceada, TRS e entradas RCA não
balanceadas
• HF boost/cut, LF boost e controles de nível
• Custom-sintonizados portas traseiras de extensão
suave, mesmo graves
• Peso do produto: 10.8 Kg

GRAVAÇÃO

CATÁLOGO DE PRODUTOS MACKIE

MÚSICA É TUDO O QUE IMPORTA
• Projetado para lhe conectar instantaneamente com sua música!

ELEVE SUA EXPERIÊNCIA
• Revela todo “full range” – aspecto natural que sua música merece!

ASAS PARA SUA CRIATIVIDADE
• A ﬂexibilidade e desempenho que elevará o seu nível de produção

• Sonoridade “Music centric” – perfeito
para mixagens modernas, monitoração e
aplicações multimídia
• Versatilidade e desempenho que ampliarão o
seu nível de produção
• Sistema de guia de onda melhorada
proporciona clareza e transparência
inigualável
• Amps perfeitamente combinados e drivers
para desempenho otimizado
• Entradas flexíveis para conexão simples de
diversificadas fontes de áudio
• Controle de frequências ajustável para o seu
ambiente:
- dois níveis de reforço de graves
- controle de boost/cut nas frequências altas
• Porta de ventilação traseira para respostas
graves suaves e estendidas
• Design robusto e gabinete construído para
durar
• Acusticamente otimizado (material que
proporciona maior absorção acústica)
• Para graves profundos e estendidos,
adicione o subwoofer MR10Smk3 ao sistema
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NOVA! MR10SMK3
Monitores de Estúdio
• Subwoofer para monitores de estúdio ativo de alta
resolução
• Potência de graves extendida para seus monitores
MRmk3
• Projetado para alto desempenho de saída e
frequências graves superiores
• 120 watts de potência RMS com amplificador
Classe A/B
• Woofer 10" de aramida de vidro
• Design Shelf-Ported, ventilação no painel traseiro
para extensão suave dos graves
• Entradas estéreo XLR e 1/4" TRS
• Saídas estéreo 1/4" TRS balanceadas
• Ponto de crossover ajustável entre 40Hz e 180Hz
• Chave de polaridade (0 graus / 180 graus)
• Gabinete robusto em MDF feito para durar

• Pés de borracha absorvedores de vibração, minimizam
vibrações indesejadas
• Grelha simples de malha, oferece um visual elegante
• O subwoofer é ideal para deixar seus monitores principais
focados nas frequências altas e médias oferecendo
desempenho superior
• Amortecimento: Rebatidas adiabáticas
• Sistema de ventilação: Custom-tone Shelf Port no painel
traseiro
• Construídos com MDF 15mm e 25mm painel frontal
• Acabamento: Revestimento Black vinyl
• Alimentação: 100~120 VAC 50/60Hz (Cabo AC destacável)
• Potência de consumo 250 W máximo
• Peso: 12,4 kg
• Dimensões (L x P x A): 32 x 38,1 x 38,1 cm

HRmk2 SERIES HIGH-RESOLUTION STUDIO MONITORS.

Os novos monitores HRmk2 conseguiram superar a lendária reputação que
a linha HR já havia consolidado no mercado. Com qualidade sonora ainda
melhor e design moderno, estes monitores contam com a exclusiva “Zero Edge
Baffle” (estrutura em alumínio que minimiza a difração e proporciona imagem
extremamente precisa) para o equilíbrio perfeito entre graves detalhados,
médios articulados e agudos brilhantes. Além disso, o exclusivo radiador
passivo garante graves fortes livres de distorção. A dispersão ampla e larga de
todas as frequências, assim como a incrível profundidade de campo, permite
que você ouça seu som com precisão, garantindo excelência nas mixagens e
masterizações.
Como se ainda não bastasse, o acabamento “Black Piano”, além de bonito e
extremamente atraente, também garante calor e vibração suficiente para deixar
seu som extremamente verdadeiro.

PARA QUEM
LEVA
MIXAGEM
A SÉRIO
HR824mk2

HR824mk2
Monitor de estúdio de 8”ativo de alta resolução
• Resposta de frequência ultra linear para reprodução de
áudio precisa
• 1 Falante de 8,75 polegadas de alta precisão e baixíssima
distorção
• 1 Tweeter de titânio de 1 polegada resfriado a ferrofluido
• Guia de ondas de tamanho ideal que proporciona suaves
transições de graves e agudos
• Amplificadores Twin FR – 150W nos graves e 100W nos

agudos
• Frente de alumínio moldada, Cast Zero Edge Baffle™
minimiza difração
• Sistema de amortecimento interno elimina ruídos e
ressonâncias midrange
• Radiador passivo proporciona graves fortes e precisos de
até 35 Hz
• Controles "Acoustic Space", "LF roll-off" e "HF"
• Entrada XLR balanceada, 1/4" TRS, e RCA desbalanceada
• Sistema OmniMount™ para fácil fixação em teto ou parede
• Certificado THX pm3™ Surround sound
• Peso do produto: 15,7 kg
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SERIES

BIG KNOB STUDIO COMMAND SYSTEM.

Desde que os
computadores “invadiram” os estúdios de gravação, a busca por
simplicidade e precisão de controle tem sido uma busca incessante por
parte de engenheiros, designers e até mesmo músicos e produtores.
O sistema de comando BIG KNOB atende às preces de todos e acaba
de vez com as “gambiarras” e “jeitinhos” nada confiáveis. Design
compacto que concentra a seleção de monitores, controle de volume
e funções de retorno permitindo que você selecione entre monitores
estúdio e diferentes fontes de áudio estéreo. Com o BIG KNOB você
pode enviar mixagens customizadas para os fones de ouvido enquanto
comunica-se através do microfone integrado... Suas preces atendidas e
seus desejos viram ordens!

A PEÇA
CENTRAL PARA
A SUA ESTAÇÃO
DE TRABALHO

Big Knob

Big Knob
Central de Controle
• Controle de volume/seletor de monitores/seletor de origem de sinal e
comunicação
• Knob de controle grande e conveniente para ajustes precisos de volume
• Selecione entre 3 conjuntos de monitores de estúdio
• Microfone interno integrado para fácil comunicação com os músicos
• Entradas estéreo independentes
• Entrada PHONO RCA estéreo com controle de Trim
• Saída Dual para fones de ouvido com controles de volume independentes
e mix bus
• Preamp Phono para conexão direta de aparelhos de som
• Qualidade sonora de estúdio High-end
• Construção robusta
• Perfeito para estúdios computadorizados

Compativel com as
melhores DAWs,
incluindo:
- Pro Tools®
- Logic®
- SONAR™
- Cubase™
- Ableton® Live
- Final Cut Pro®
...e mais

ONYX PREMIUM RECORDING INTERFACES. As interfaces de áudio Onyx
Premium oferecem qualidade de gravação ultra-profissional com características
inovadoras que garantem total simplicidade na operação. Os consagrados preamps
Onyx e conversores AD/DA de alta performance proporcionam fidelidade, headroom
e transparência em suas gravações. Além disso, características como monitoração
true analog de hardware simplificam seu fluxo de trabalho, permitindo que você faça
trabalhos altamente profissionais entregando os resultados esperados. Com até 16
trilhas para gravação, as interfaces Onyx oferecem simplicidade e qualidade sonora
incomparável. Chegou a hora de ser prático e profissional!

ONYX BLACKJACK

ONYX BLACKBIRD

Onyx Blackjack

Onyx Blackbird

Interface de Gravação 2x2 USB

Interface de Gravação 16x16 Firewire

• 2 Combo XLR/1/4" Mic/Line/Hi-z
preamps Onyx
• Interface de gravação/playback
Profissional 2x2 24-bit/96kHz USB
• Conversores AD/DA High-end Cirrus
Logic® com 114dB de faixa dinâmica
• Hardware com monitoração de
entradas True analog, em mono ou
estéreo, para gravação fácil latênciazero
• DI integrado
• 48V Phantom Power
• Saídas para monitor de estudio e fones
de ouvido com controle de volume
• Alimentação via USB
• LEDs indicadores (Power, USB, 48V
Phantom Power, Sinal/Owerload)
• Software de produção musical
Tracktion 3™ para Mac e PC (via
download)
• Peso do produto: 700 g

• 8 Combo XLR/1/4" mic preamps Onyx
• Interface de gravação/playback
Profissional 16x16 24-bit/96kHz Firewire
• Endereçamento Firewire flexível
• Wordclock I/O BNC para fácil integração
em estúdio ou ao vivo
• JetPLL™ tecnologia de eliminação de jitter
• 8x8 ADAT I/O para expansão
• Conversores AD/DA High-end Cirrus
Logic® com 114dB de faixa dinâmica
• Poderosos e flexíveis "Super Channels"
• 2 entradas Mic/Line Hi-z combo XLR/1/4"
• Hardware com monitoração de entradas
True analog, em mono ou estéreo, para
gravação fácil latência-zero
• Filtros 80Hz low-cut
• 48V Phantom Power canais 3-8
• DI integrado
• 2 inserts

• Unidade preamp autônoma 8 entradas
com saídas ADAT até 96kHz (S/MUX II)
• Saídas para monitores de estúdio, main
e saídas alternativas com controles
de nível independentes e seleção de
origem
• 2 saídas para fones de ouvido com
controles de nível independentes e
seleção de origem
• Controles DSP Matrix Mixer Blackbird
• Zero-latência em todas as entradas
• Configuração rápida de mixes
independentes para os fones de ouvido
• Configure até quatro unidades para
gravação em computadores Mac ouPC
• Software de produção musical Tracktion
3™ para Mac e PC (via download)
• Peso do produto: 3,7 kg
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INTERFACES

SERIES
CONTROLADORA MIDI COM SENSIBILIDADE DE TOQUE MCU PRO.
Sem a controladora MCU - seu software de produção musical simplesmente está incompleto.
A MCU Pro envolve as funcionalidades de seu software para disponibilizar o melhor dos
comandos manuais. Na verdade, o seu software já foi projetado pensando em uma MCU
Pro. Os desenvolvedores acessam a MCU Pro através de seu exclusivo protocolo
de comunicação  criado pela Mackie  e determina com precisão a
maneira como a MCU Pro trabalha. Ou seja, MCU Pro integra-se com o
seu software como nenhum outro aparelho controlador. Com a MCU Pro,
a é configuração plug and play  sem a necessidade de fazer qualquer
tipo de configuração MIDI!

TOME O
CONTROLE
DO SEU
ESTUDIO

MCU Pro

Compativel com DAWs,
incluindo:
- Pro Tools®
- Logic®
- SONAR™
- Cubase™
- Ableton® Live
- Final Cut Pro®
...e mais

MCU Pro
Controlador DAW 8 Faders
• Protocolo de comunicação exclusivo da Mackie que garante
integração total com seu software de produção musical
• Faders 100mm motorizados touch-sensitive da Alps
• V-Pot para controles de software, plug-in de efeitos e
instrumentos virtuais
• Mais de 50 botões dedicados para controle do software
• Amplo display retroiluminado que exibe nomes das trilhas e
parâmetros
• Controles de transporte universal: Play, Stop, Record, Forward
e Rewind

• Cursor com botões de controle: Up, Down, Left, Right e Zoom
• Interface USB MIDI integrada para conexão direta com Mac ou PC
e até 3 aparelhos MIDI externos
• Rótulos Lexan para identificação de softwares específicos
• Expansível via opcional Mackie Control XT Pro
• Peso do produto: 7.6 Kg

CATÁLOGO DE PRODUTOS MACKIE

SERIES

NOVA! CR4BT e CR5BT
Monitores multimídia de referência de 50W com streaming via Bluetooth
• Transmissão de música a partir de qualquer smartphone, tablet ou
outro dispositivo Bluetooth®
• 50 watts de som estéreo limpo e articulado
• Falante 4" revestido com polipropileno
• Tweeter 0.75" silk-dome
• Entradas para praticamente qualquer fonte de áudio (1/4", 1/8", RCA)
• Sistema de ventilação Custom-tuned no painel traseiro, para extensão
suave dos graves
• Faixa de frequência Ultra-wide perfeito para multimídia (70Hz – 20kHz)
•Design e Performance com qualidade de estúdio para criações
multimídia e entretenimento
• Componentes profissionais para performance Sonora otimizada
• Botão de volume no painel frontal com anel iluminado
• Inputs para a conexão em quase qualquer fonte de áudio (Bluetooth,
1/4 ", 1/8", RCA)
• Saída para fones de ouvido no painel
• Gabinete construído em madeira fornece características sonoras
naturais superior ao plástico
• Acabamento: Revestimento em vinil preto
• Alimentação: 120 VAC 60Hz (cabo de energia fixo)
• Potência de consumo: 72 watts máximo
• Peso (par): 4,1 kg
• Dimensões (L x P x A): 14 x 15,8 x 20,8 cm

Entradas e Saídas
• Entradas 1/4" TRS L e R Balanceado/Desbalanceado
(painel traseiro)
• Entradas RCA L e R Desbalanceado (painel traseiro)
• Impedância de entrada: 20kdb - balanceado, 10db desbalanceado
• Saída 1/8" estéreo para fones de ouvido (painel
frontal)
Rendimento acústico:
• Resposta de frequência -3dB: 80 Hz – 20 kHz
• Resposta de frequência -10dB: 70 Hz – 20 kHz
• SPL máximo por par: 97dB
• Frequência de crossover: 3kHz
Transdutores:
• Frequências Graves: 1 Woofer 3"/76mm revestido em
polipropileno
• Frequências Agudas: 1 Tweeter 0.75"/19mm cúpula
de seda
Amplificadores:
• Potência: 28 watts RMS / 50 watts pico
• Tipo: Classe A/B
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CR3 e CR4
Monitores multimidia de referência de 50W
• 50 watts de som estéreo limpo e articulado
• Falante 3" (CR3) 4" (CR4) revestido com polipropileno
• Tweeter 0.75" silk-dome
• Entradas para praticamente qualquer fonte de áudio (1/4", 1/8", RCA)
• Sistema de ventilação Custom-tuned no painel traseiro, para extensão
suave dos graves
• Faixa de frequência Ultra-wide perfeito para multimídia (80Hz – 20kHz)
•Design e Performance com qualidade de estúdio para criações
multimídia e entretenimento
• Componentes profissionais para performance Sonora otimizada
• Botão de volume no painel frontal com anel iluminado
• Entrada no painel frontal para smartphone ou fonte sonora
• Saída para fones de ouvido no painel
•Gabinete construído em madeira fornece características sonoras
naturais superior ao plástico
• Acabamento: Revestimento em vinil preto
• Alimentação: 120 VAC 60Hz (cabo de energia fixo)
• Potência de consumo: 72 watts máximo
• Peso (par): 4,1 kg
• Dimensões (L x P x A): 14 x 15,8 x 20,8 cm
Entradas e Saídas
• Entradas 1/4" TRS L e R Balanceado/Desbalanceado (painel traseiro)
• Entradas RCA L e R Desbalanceado (painel traseiro)
• Impedância de entrada: 20kdb - balanceado, 10db - desbalanceado
• Saída 1/8" estéreo para fones de ouvido (painel frontal)

Rendimento acústico:
• Resposta de frequência -3dB: 80 Hz – 20 kHz
• Resposta de frequência -10dB: 70 Hz – 20 kHz
• SPL máximo por par: 97dB
• Frequência de crossover: 3kHz
Transdutores:
• Frequências Graves: 1 Woofer 3"/76mm revestido
em polipropileno
• Frequências Agudas: 1 Tweeter 0.75"/19mm
cúpula de seda
Amplificadores:
• Potência: 28 watts RMS / 50 watts pico
• Tipo: Classe A/B

Mixer compacto de alto headroom com 5 canais
• Mixer 5 canais
• Phantom Power 48V para microfones condensadores
• 1 Entrada de linha com qualidade de estúdio
• 2 entradas linha estéreo de ¼”
• Entrada e saída dedicada RCA para playback e gravação
• Entradas de linha estéreo dedicadas
• Saída 1/4" para fones de ouvido com controle de volume
separado
• Saídas 1/4" LR
• Equalizador 2-Band Active EQ (80Hz, 12kHz)
• Faixa de ganho 30dB
• Resposta de frequência: +0, -1 dB, 20Hz até 30kHz (Entrada
de mic para qualquer saída)

• Distorção abaixo de 0.01% @+4dBu output (20Hz - 20kHz)
• LEDs de monitoramento estéreo 4-segmentos
• Knobs rotativos selados resistente à poeira e sujeira
• Design robusto e confiável feito para durar
• Alimentação: 120 VAC 50/60Hz 18W (via fonte de
alimentação 18V 2x250mA)
• Peso:0,600kg
• Dimensões (L x P x A): 140mm x 196mm x 43mm’

NOVA! MIX8
Mixer compacto de alto headroom com 8 canais
• Mixer 8 canais
• Phantom Power 48V para microfones condensadores
• 2 Entradas de linha com qualidade de estúdio
• 2 entradas linha estéreo de ¼”
• Entrada e saída dedicada RCA para playback e gravação
• 1 Auxiliar Send com Return Estéreo ¼”
• Saída 1/4" para fones de ouvido
• Saída Control Room
• Saídas 1/4" LR
• Equalizador 3-Band Active EQ (80Hz, 2,5kHz e 12kHz)
• Faixa de ganho 30dB
• Resposta de frequência: +0, -1 dB, 20Hz até 30kHz (Entrada
de mic para qualquer saída)
• Distorção abaixo de 0.01% @+4dBu output (20Hz - 20kHz)
• LEDs de monitoramento estéreo 4-segmentos
• Knobs rotativos selados resistente à poeira e sujeira

- Design robusto
durar
- Alimentação:
18W (via fonte
2x250mA)
- Peso:1,1kg
- Dimensões (L
244mm x 53mm’

e confiável feito para
120 VAC 50/60Hz
de alimentação 18V

x P x A): 198mm x

NOVA! MIX12FX
Mixer compacto de alto headroom com 12 canais
• Mixer compacto de alto headroom com 12 canais e efeitos
• Mesa de 12 canais compacta com efeitos, alto headroom, e performance de baixo ruído
• Phantom Power 48V para microfones condensadores
• 4 Entradas de linha com qualidade de estúdio
• 4 entradas linha estéreo de ¼”
• Entrada e saída dedicada RCA para playback e gravação
• 1 Auxiliar Send
• Saída 1/4" para fones de ouvido
• Saída Control Room
• Saídas 1/4" LR
• Equalizador 3-Band Active EQ (80Hz, 2,5kHz e 12kHz)
• Lo-cut (75Hz)
• 12 efeitos integrados incluindo reverbs, chorus e delays
• Faixa de ganho 30dB
• Design robusto e confiável feito para durar
• Alimentação: 120 VAC 50/60Hz 18W (via fonte de alimentação 18V 2x250mA)
• Peso:1,1kg
• Dimensões (L x P x A): 198mm x 244mm x 53mm’
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NOVA! MIX5
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