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นวัตกรรมใหม่ของดิจิตอลมิกเซอร์ เพื่อมืออาชีพอย่างแท้จริง...

จากการที่ ยามาฮ่า ซึ่งเป็นผู้น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมามากมาย กระทั่งกลายมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบเสียงอย่างเสมอ
มาจวบจนปัจจุบัน ด้วยการออกแบบที่ยังคงรักษา “มาตรฐาน” เอาไว้ ดิจิตอลมิกเซอร์รุ่น CL Series ใหม่นี้ ให้คุณได้สัมผัสถึงนวัตกรรมใหม่ โดย
มีการติดต่อผู้ใช้งานกับคอนโซลด้วยระบบ Centralogic User Interface ที่ได้ผ่านการพิสูจน์มายาวนานแล้วว่าเหมาะสมกับการใช้งาน
บอร์ดดิจิตอลคอนโซลได้ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมาตรฐานการใช้งานของ Selected Channel interface ก็ได้บรรจุเอาไว้ในเครื่องรุ่นนี้
เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังเพิ่มปุ่มก�ำหนดทางลัดหรือ User Defined Knobs ให้คุณสามารถก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ไปไว้ที่ปุ่มนี้ ท�ำให้สามารถปรับแต่ง
ค่านัน้ ๆ ได้ทันทีไม่ต้องเข้าไปที่ฟังก์ชั่นให้ยุ่งยาก เพื่อความรวดเร็วในการมิกซ์เสียงยิ่งขึ้น...

มิกเซอร์รุ่น CL Series นีจ้ ะมีด้วยกัน 3 รุ่นคือ CL1, CL3 และ CL5 โดยสามารถรองรับช่องอินพุตได้ตั้ง แต่ 48 ช่อง ถึง 72 ช่องโมโน
พร้อมช่องสเตอริโออินพุตอีก 8 ช่อง และทุกรุ่นนี้มีเอาต์พุตบัสให้ถึง 16 DCA, 24 Mix และ 8 Matrix...
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คอนโซลที่สร้างมาเพื่อซาวด์เอนจิเนียร์

ในส่วนของ อีคิว และ เอฟเฟ็ค ได้เพิ่มเติมมาให้มากมายทั้ง เอฟเฟ็คแร็ค VCM ที่ใช้เทคโนโลยี Analog Circuitry Modeling หรือการจ�ำลอง
แบบของวงจรอะนาล็อคเอาไว้ เช่นเดียวกับ พรีเมี่ยมแร็ค (Premium Rack) ที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรด้านการออกแบบอุปกรณ์เสียงระดับโลก
ที่เป็นต�ำนานอย่าง Mr. Rupert Neve (มิสเตอร์ รูเพิร์ท นีฟ) ผู้ที่ออกแบบ Portico 5033 equalizer และ Portico 5043 compressor/limiter โดย
Mr. Rupert Neve ได้เข้าร่วมการออกแบบกับทางยามาฮ่า มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ในการพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยี VCM (Virtual Circuitry
Modeling) ของทางยามาฮ่าเอง กระทั่ง Mr.
Rupert Neve ได้กล่าวถึงคุณภาพเสียงทีอ่ ยูบ่ น
VCM models ของ Portico 5033 Equalizer
และ Portico 5043 Compressor ว่า “มันเป็น
ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นครั้ง
แรกที่เราสามารถจะน�ำเอาเสียงของ Rupert
Neve Sound ไปสู ่ ในการแสดงสด” โดย
เทคโนโลยี VCM นัน้ ได้พัฒนาขึ้นมาโดย Dr. K
หรือ Mr. Toshifumi Kunimoto แห่งศูนย์วิจัย
และพัฒนา Yamaha Corporate Research
& Development Center ซึ่งเทคโนโลยี VCM
ของยามาฮ่านี้ ได้มีการบรรจุอยู่ในส่วนของ
เอฟเฟ็คเสียงส�ำหรับดิจิตอลมิกเซอร์ โดยครั้งนี้
เป็นความลงตัวอย่างยิง่ ทีท่ างยามาฮ่าได้รว่ มกับ
Rupert Neve Designs ท�ำให้ VCM กลายเป็น
รากฐานเพื่อแสดงความเป็น Portico models
ได้อย่างแท้จริง...

Mr. Ropert Neve : Rupert Neve Designs, USA.
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อุปกรณ์ต่อเชื่อม Rack-Mountable I/O units ทั้งสอง
รุ่น Rio3224-D และ Rio1608-D สามารถที่จะใช้งานผสมกันได้
หลากหลาย โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์คเสียง DanteTM™
digital audio network จาก Audinate ได้พร้อมกันถึง 8 I/O
rack ให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series
เครื่องเดียว หรือเครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series หลายเครื่อง
ให้สามารถแบ่งปันหรือแชร์อุปกรณ์ I/O Rack ด้วยกันได้ พร้อม
ด้วยฟังก์ชั่น Gain Compensation ใหม่ ซึ่งมีในเครื่องรุ่นนี้ ให้
คุณสามารถที่จะควบคุมเกนสัมพัทธ์ของ FOH และ Stage
Monitor ได้ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับระบบ
เสียงดิจติ อลทีใ่ ช้การแสดงสด โดยระบบ Dante นีใ้ ห้ความยืดหยุน่
ในการใช้งานมาก, มีค่าหน่วง หรือ Latency ต�่ำ, สามารถขยาย
ระบบได้ ง ่ า ย และสามารถเชื่ อ มต่ อ ระบบเน็ ต เวิ ร ์ ค ของ
ยามาฮ่า เข้ากับระบบอื่นๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น Dante Virtual
Soundcards (DVS) หรืออุปกรณ์ระบบ Dante อื่นๆ โดย
เทคโนโลยีใหม่ที่ได้บรรจุอยู่ใน CL-Series ใหม่นี้ พร้อมให้คุณ
สัมผัสได้แล้ว...

ในเครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series ใหม่ มาพร้อมกับ
โปรแกรม “Nuendo Live” ของ Steinberg เพื่อให้เป็นสุดยอด
ของดิจิตอลมิกเซอร์ในปัจจุบัน ด้วยการผนวกไว้ด้วยระบบบันทึก
เสียง Multitrack Recording และ Virtual Soundcards โดย
โปรแกรม Nuendo Live ได้ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีส�ำหรับงาน
บันทึกเสียงแสดงสด ด้วยความสามารถมากมายที่จะควบคุมได้
โดยตรงจาก เครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series พร้อมกันนีด้ ้วย
ปลั๊กอินเสริม และตัวเชื่อมต่อกันระหว่างบอร์ดคอนโซล กับ
Nuendo Live ท�ำให้ เครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series สามารถ
ทีจ่ ะก๊อปปีช้ อื่ ของแชนแนล (Channel Name), ก�ำหนดจุด Mark
และการควบคุม Transport ได้จากบนบอร์ดเลย ซึ่ง Nuendo
Live นี้ไม่เพียงจะเสถียรมากและใช้งานง่ายแล้ว แต่ยังเข้ากันได้
อย่างดีกับไลฟ์คอนโซลสายพันธ์ใหม่ล่าสุดของยามาฮ่านีด้ ้วย...
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อีกความสะดวกหนึง่ ที่ได้ให้ไว้คือ
CL StageMix ซึ่งเป็น App ส�ำหรับ iPad® ท�ำให้สามารถเป็นรีโมทควบคุม หรือปรับ
แต่งการท�ำงานของเครื่องดิจิตอลคอนโซล CL series ได้จากทุกที่บนเวที หรือในพื้นที่บริเวณผู้ฟังเพื่อการปรับเสียงได้อย่างถูกต้องมาก
ทีส่ ดุ และทัง้ นีด้ ว้ ยโปรแกรม Console File Converter จาก Yamaha ก็เป็นอีกหนึง่ ทีอ่ �ำนวยความสะดวกให้คณ
ุ สามารถแบ่งปันข้อมูล
กันระหว่างคอนโชล CL series, PM5D-RH, M7CL และ LS9 ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการแสดงสดมาจากเครื่องหนึง่ ก็สามารถ
จะถ่ายเทไปสู่อีกเครื่องหนึง่ ได้ง่ายดาย...
ด้วยเหตุนเี้ ครือ่ งมิกเซอร์ดจิ ติ อลคอนโซลรุน่ CL series คือค�ำตอบส�ำหรับทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีเท่าทีม่ ใี นปัจจุบนั และ
จากการที่ได้มีการผนึกร่วมกันระหว่าง Yamaha, Rupert Neve Designs, Audinate และ Steinberg จึงท�ำให้สามารถตอบโจทย์ได้
ทั้งคุณภาพเสียง, ประสิทธิภาพ และลักษณะพิเศษ จากวิวัฒนาการที่มีมากว่า 25 ปี มาแล้ว ท�ำให้เครื่องมิกเซอร์ดิจิตอลคอนโซลรุ่น
CL series เป็นอีกหนึง่ ในหน้าประวัติศาสตร์ดิจิตอลมิกเซอร์ของยามาฮ่าด้วยเช่นกัน...

CL Series Line-Up ส่วนของแผงคอนโซล
ในส่วนของแผงคอนโซลในรุ่นนี้ จะแตกต่างกันในส่วนของรูปแบบการวางของเฟดเดอร์ และจ�ำนวนช่องอินพุต
• CL5 : เป็นมิกเซอร์ขนาดใหญ่ มีชุดเฟดเดอร์ 3 ส่วน (16 + 8 + 8) รองรับช่องอินพุต 72 mono และ 8 stereo
• CL3 : เป็นมิกเซอร์ขนาดกลาง มีชุดเฟดเดอร์ 2 ส่วน (16 + 8) รองรับช่องอินพุต 64 mono และ 8 stereo
• CL1 : เป็นมิกเซอร์ขนาดเล็ก มีชุดเฟดเดอร์ 2 ส่วน (8 + 8) ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ ในขณะที่รองรับช่องอินพุตถึง
48 mono และ 8 stereo
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ส่วนของอุปกรณ์ I/O Rack
อุปกรณ์ทงั้ สองรุน่ นี้ มีการเชือ่ มต่อผ่านเน็ตเวิรค์ โปรโตคอลของ Dante เพือ่ ให้ได้เสียงดิจติ อลทีม่ คี า่ Low-Jitter, Low-Latency
• Rio3224-D : ขนาดสูง 5U มีช่องต่อ 32 in, 16 out และ AES/EBU output 4 ชุด
• Rio1608-D : ขนาดสูง 3U มีช่องต่อ 16 in และ 8 out.

เกี่ยวกับ Yamaha Pro Audio
Yamaha Pro Audio เป็นที่รู้จักกันทั่ว
โลกในฐานะเป็นผู้น�ำนวัตกรรมโซลูชั่นชั้นน�ำที่มี
คุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมเสียง รวมถึงมิกเซอร์คอนโซลของ Yamaha ซึ่งเป็นมาตรฐานที่
ทั่ ว โลกยอมรั บ ทั้ ง การประมวลผลสั ญ ญาณ
(Signal Processor) รวมถึงความเป็นผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี DSP และเครื่อง
ขยายเสียงทีม่ พี นื้ ฐานบนเทคโนโลยีของระบบการ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความ
หลากหลายของล�ำโพงที่เหมาะส�ำหรับทุกอย่าง
ตั้ ง แต่ เ สี ย งถ่ า ยทอดสดถึ ง การติ ด ตั้ ง ในเชิ ง
พาณิชย์ ....

* Apple, Apple logo และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Highlight on Products :
• Premium Rack
• Gain Compensator
• Dante Networks
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://th.yamaha.com
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http://th.yamaha.com/th/products/proaudio/

