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Wat is de Audiobox USB 96?
De audiobox usb 96 is een compacte audio interface. Het wordt gebruikt om tussen je
computer en je muziekinstrument of microfoon te connecteren om basis opnames te maken.
Mogelijke toepassingen:
- Opnemen van muziekinstrumenten
- Opnemen van voice over, ingesproken tekst

Uitleg van de knoppen
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1. Line/xlr-ingang (voor microfoons of instrumenten)
2. Line/xlr-ingang (voor microfoons of instrumenten)
3. signaalsterkte regelen ingang 1
4. signaalsterkte regelen ingang 2
5. balans tussen input van microfoon of instrument en
playback van de pc
6. volume van de output van de hoofdtelefoon
7. volume van de output van de ‘main out’ uitgangen
8. usb aansluiting voor pc
9. In en uitgang voor MIDI consoles (keboards...)
10. Links en rechts uitgang voor monitors
11. uitgang voor hoofdtelefoon

Hoe gebruik ik de Audiobox USB 96
1. Via de 2 ingangen aan de voorkant
kan je instrumenten of microfoons
aansluiten m.b.h.v 1/4 audio jack of
xlr kabel
2. Via de knoppen aan de voorkant regel
je per ingang de gain/signaalsterkte
en hoe luid het klinkt in de monitoren
of hoofdtelefoon
3. Aan de achterkant kan je via een usb
kabel de audiobox verbinden met je
pc
4. Je kan, indien ter beschikking, extra
monitors aansluiten via de ‘main out’
uitgang of enkel werken met hoofdtelefoon.
5. Via opname software (vb. Studio One)
kan je je muziek of tekst beginnen
opnemen.

Voor en nadelen
Voordelen
- Veel controle over klank en instellingen
- Professionele hardware/kwaliteit
- Veel mogelijkheden om extra devices aan te sluiten
- Redelijke prijs voor professioneel apparaat
Nadelen
- Extra hardware nodig (microfoons, kabels...)
- Niet ‘plug and play’
- Iets omslachtiger als setup voor beginners

Notities en opmerkingen

