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Digital Mixing Console
In de muziek wereld of in de audiovisuele kunsten is een digitale mengtafel een electronisch 
apparaat dat gebruikt wordt om de dynamiek, equalizing en andere eigenschappen van 
meerdere audio-ingangssignalen te combineren, te routeren en te wijzigen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van digitale signaalverwerking in plaats van analoge schakelingen. 



De digitale audiosamples, de interne representatie van de analoge ingangen, worden 
samengevoegd tot een zogenaamd masterkanaal om een gecombineerde output te 
produceren. Een professionele digitale mengtafel is een speciaal bureau of bedieningspaneel 
dat uitsluitend voor deze taak is gemaakt en doorgaans robuuster is in termen van 
gebruikerscontrole, verwerkingskracht en kwaliteit van de audio-effecten. Een computer kan 
echter ook dezelfde functie vervullen aangezien hij de interface, input en output kan 
nabootsen. 


De meeste DMC’s ( Digital Mixing Consoles) zijn dure en geavanceerde instrumenten. 
Het meest voorkomende probleem in verband met de DMC is de complexe structuur, die 
moeilijk te doorgronden kan zijn zonder voorafgaande ervaring met of kennis van het 
systeem. De gebruiker moet meestal een basiskennis hebben van de signaalstroom, 
audioterminologie en hardware-implementatie.



Een deel van de oplossing om de problemen voor de gebruiker te verlichten is waar 
mogelijk te automatiseren. De komst van moderne digitale computertechnologie heeft 
het nu mogelijk gemaakt componenten van het geluidssysteem te installeren die tot op 
zekere hoogte zichzelf bedienen.

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij digitale mengtafels. In tegenstelling tot de analoge 
mengtafels (vraag 3) kun je elk kanaal voor elke ingang gebruiken. Omprikken is dus niet 
meer nodig. Je kunt gewoon aangeven dat je bijvoorbeeld ingang 1 op kanaal 6 wilt 
hebben. De analoge signalen worden hierbij omgezet naar digitale signalen. Dit levert 
ook minder tot geen ruis op. Daarnaast heb je vaak een enorm arsenaal aan effecten tot 
je beschikking.



Alle instellingen die je nodig hebt, zijn vaak te vinden via het schermpje waarin je ook 
nog eens verschillende presets kunt opslaan en kanalen kunt ‘stapelen’. En soms is ook 
bediening via bijvoorbeeld tablet mogelijk. Het kan dus goed dat de kanalen er net even 
wat anders uitzien dan van de analoge mixers. Vele hebben bijvoorbeeld bijna geen 
‘echte’ knoppen meer. Je moet zelf bepalen of je dat prettig vindt werken!

De meeste DMC’s ( Digital Mixing Consoles) zijn dure en geavanceerde instrumenten. 
Het meest voorkomende probleem in verband met de DMC is de complexe structuur, die 
moeilijk te doorgronden kan zijn zonder voorafgaande ervaring met of kennis van het 
systeem. De gebruiker moet meestal een basiskennis hebben van de signaalstroom, 
audioterminologie en hardware-implementatie.



Een deel van de oplossing om de problemen voor de gebruiker te verlichten is waar 
mogelijk te automatiseren. De komst van moderne digitale computertechnologie heeft 
het nu mogelijk gemaakt componenten van het geluidssysteem te installeren die tot op 
zekere hoogte zichzelf bedienen.

De DJ-hoofdtelefoon moet in de eerste plaats het intensieve gebruik van de DJ kunnen doorstaan. Nadat urenlang niet alleen de muziek, maar ook de koptelefoon op alle mogelijke manieren 
is gedraaid, moet het apparaat nog steeds piekfijn in orde zijn. De bassen van de hoofdtelefoon moeten verder minstens zo sterk zijn als zijn bouw. De DJ wil immers moeiteloos kunnen 
beatmatchen.



 Verder sluit een kwalitatieve DJ-koptelefoon goed af en kan hij vaak een hoge belastbaarheid aan zonder geluidsvervorming of kraken, zodat de DJ weinig last heeft van het geluid van 
publiek en speakers. Niet iedereen is altijd professioneel bezig of is professioneel. Waardoor je ook bij DJ-hoofdtelefoons goedkope headsets kunt vinden.

Analog Mixing
Er zijn al geruime tijd twee soorten mengpanelen op de markt. De keuze van het juiste type 
voor uw behoeften en budget is van cruciaal belang, zodat u uw geld waard kunt kopen. 
Hier zijn enkele voor- en nadelen om rekening mee te houden:

Analoge mengpanelen - Voor- en nadelen



    Cheap/affordable but has less flexibility or features



    Easier to use, the basic layout gives you a more intuitive user experience

Digital Mixers – Pros and cons 


    More expensive but is more flexible and has better features



    Some are harder to use, given its flexibility

 


    Can save presets or pre-programmed mixes which you can use as a template



    Some models have audio-interface capabilities in them

Dj Controlers

Dj headphones

Soufiane Mourade

Two types of mixing consoles have been in the market for quite some time now. Choosing the right type for your needs and budget constraint is crucial so that
money’s worth. Here are some pros and cons to take note of:

Analog Mixers – Pros and cons



    Cheap/affordable but has less flexibility or features

    Easier to use, the basic layout gives you a more intuitive user experience




Mixing Tables



Virtuele synthesizer

Geschiedenis

Elektrische synthesizer

Midi apparatuur

Gitaarsynthesizer en Computers

Synthesizer

De eerste elektrische synthesizer werd in 1876 uitgevonden door Elisha Gray, die beter bekend is als 
een van de uitvinders van de telefoon. De Novachord van Hammond was een vroege introductie van 
synthesizertechnologie in de jaren dertig, maar niet erg succesvol. Robert Moog bracht de eerste 
commercieel verkrijgbare synthesizer uit in de jaren zestig. In de jaren zeventig werden synthesizers 
kleiner en zelfs draagbaar dankzij de miniaturisatie in de elektronica.



 Begin jaren tachtig waren er compacte synthesizers op de markt die betaalbaar waren en de 
ontwikkeling van de Musical Instrument Digital Interface (MIDI) maakte het eenvoudiger om 
synthesizers en andere instrumenten te integreren en te koppelen. Vanaf 1990 waren ze beschikbaar 
in de vorm van computersoftware.



De Moog was ook te horen op Abbey Road van The Beatles en Bridge over Troubled Water van 
Simon and Garfunkel in 1969, en vele andere albums volgden. Albums met elektronische muziek van 
Beaver and Krause, Tonto’s Expanding Head Band, The United States of America en White Noise 
werden cult-objecten en progressieve rock-muzikanten zoals 



Richard Wright van Pink Floyd en Rick Wakeman van Yes gingen aan de slag met draagbare 
synthesizers. Andere vroege gebruikers waren Emerson, Lake & Palmer, Pete Townshend en Arthur 

In de jaren 70 waren er succesrijke albums van Jean Michel Jarre en Vangelis . De stijl synthpop, een subgenre van new wave, was grotendeels te danken aan synthesizertechnologie. Duitse 
bands zoals Kraftwerk en Tangerine Dream leverden baanbrekend werk. « Enola Gay » (1980) van OMD gebruikte opmerkelijke elektronische percussie en een gesynthetiseerde melodie. Hits 
waren Tainted Love van Soft Cell, « Just Can’t Get Enough » van Depeche Mode (1981) en « Are ‘Friends’ Electric? » van Gary Numan (1979). Andere synthpop-bands waren Visage, Japan, 
Ultravox, Spandau Ballet, Culture Club, Eurythmics, Blancmange en A Flock of Seagulls. 



Vooral in het begin van de jaren tachtig waren gitaarsynthesizers populair. Ze werden gebruikt door onder anderen Pat Metheny, Andy Summers van de groep The Police, Jan Akkerman, Allan 
Holdsworth, maar ook in de heavymetal-scene, bijvoorbeeld op het album Turbo van Judas Priest. Een gitaarsynthesizer is een toevoeging aan een gitaar of een speciaal ontworpen gitaar die 
aan de hand van de gespeelde snaren een synthesizer aanstuurt. Een modernere variant is de MIDI-gitaar, die de gespeelde snaren omzet naar MIDI-commando’s. De termen gitaarsynthesizer 
en MIDI-gitaar worden soms door elkaar gebruikt. 

Midi staat voor Musical Instrument Digital Interface en is een vorm van 
digitaal communiceren tussen elektronische muziekinstrumenten. Je kunt 
ook zeggen; het is de taal die o.a. vele keyboards en computers kunnen 
spreken en verstaan. Het signaal waarmee gecommuniceerd wordt, 
bestaat zoals bij een gewoon keyboard, niet uit audio maar uit 
commando’s.



Zo kan een MIDI-keyboard een commando geven aan een VSTi (Virtueel 
Instrument) in een computer. De commando kan bijvoorbeeld zijn; “Speel 
een C3-noot”, “Selecteer de volgende preset”, “Voeg vibrato toe”, 
“Bespeel de C3-noot op een x-volume”, “Draai de Pan-knop naar links” 
etc etc…



De officiële type commando’s die MIDI kan versturen zijn; Note-On, Note-
Off, Control Change (CC), Program Change, Pitch Bend, Aftertouch, Poly-
Aftertouch en System Exclusive. In dit artikel gaan we daar niet verder op 
in, want daar zou je namelijk een heel (dik) boek mee kunnen vullen.

Je hebt programma’s waar je virtuele geluiden kunt gebruiken en zo zou je een 
beat kunnen maken voor eigen gebruik, zanger, vlogger, … Er zijn natuurlijk ook 
andere manieren. Zo heb je bijvoorbeeld drumers die hun deel opnemen dankzij 
een set van microfoons. Voor zo een optimaal mogelijk geluid te kunnen 
verkrijgen.



Dat heb je ook voor andere instrumenten. Het hangt wel af van welke 
instrument. Het is ook zo dat je met de technologie van vandaag veel meer kunt 
doen zonder een echte instrument te gebruiken.



Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden 
kunstmatig (meestal elektronisch) opwekt. Met een synthesizer is het mogelijk 
het op te wekken geluid vergaand te beïnvloeden, zodat nieuwe, nog niet 
bestaande klanken gemaakt kunnen worden. 

Ook kunnen sommige synthesizers de klanken van reeds bestaande (akoestische) 
instrumenten, bijna perfect nabootsen (bijvoorbeeld piano of orgel). De uitvinding van de 
synthesizer is een belangrijke revolutie geweest in de muziekwereld. 



De synthesizer is een van de meest veelzijdige instrumenten ter wereld vanwege het groot 
aantal mogelijke klankkleuren dat ermee gemaakt kan worden. Muziekgenres als trance, 
dance, synthpop, electro, elektronische muziek, techno, trap, house etc. zouden zonder de 
uitvinding van de synthesizer nooit ontstaan zijn.





Veel synthesizers hebben een eigen toetsenbord of klavier, maar dat is niet altijd het geval. Er 
bestaan ook synthesizer-‘modules’ of soundmodule zonder toetsenbord die via een extern 
(MIDI-)toetsenbord kunnen worden bespeeld. (Zie ook MIDI-controller) 

Soufiane Mourade



Studio

Met absorbers, diffusors en basstraps kun je de akoestiek van je studio aanzienlijk verbeteren. 
Deze panelen zijn meestal gemaakt van studioschuim, steenwol en/of hout. Je zult merken dat je 
tijdens het mixen en masteren veel beter hoort wat je doet en dat je producties ook buiten je studio 
goed klinken. 



Microfoonopnames die je maakt in een ruimte met akoestische panelen klinken gedefinieerd en 
professioneel. Voor studio isolatie zijn deze panelen echter niet geschikt. Isolatiemateriaal zoals 
gipsplaat en steenwol kun je vinden bij een bouwmarkt. Studio monitor isolatie hebben we wel. 
Daarmee voorkom je dat je studio meubel of studio monitor statief gaat meetrillen.



Luidspreker en monitor isolatie is een belangrijke stap in de richting van een ‘neutrale’ klank in uw 
kamer of studio. Wie serieus geluidsopnames mixt, kan er na verloop van tijd namelijk 
achterkomen dat bepaalde factoren het geluid van bijvoorbeeld monitor speakers nadelig 
beïnvloeden. Zo kan het oppervlak waarop de monitor luidspreker, gitaarversterker, subwoofer of 
gewone speaker geplaatst is, meetrillen. 



Dit storende geluid neutraliseert u effectief middels de pads die u in deze categorie aantreft. Maak 
in de afdeling Studioschuim en akoestiek kennis met andere soorten geluidsisolatie, waaronder 
Absorbers, die u kunt gebruiken om uw opname- en mix-ruimte nog verder akoestisch neutraal te 
maken.

Studioschuim & Akoestiek

Microfoons

Mixing Software



Wat heb je minimaal nodig om geluid te mixen? Heel weinig! Een computer heb je 
waarschijnlijk al, waarna het een kwestie is van DAW-software installeren. Voor weinig geld 
heb je al een heel leuk instap-pakket. De gemiddelde ‘Intro’- of ‘Lite’-versie van zulke 
software bevat meestal alles wat je als beginner nodig hebt.



Beperkingen zijn dan bijvoorbeeld een kleiner aantal sporen en minder effecten, of het feit dat 
je geen opnames kunt maken. Dat laatste is overigens minder een probleem als je alleen 
maar ‘in the box’ werkt, ofwel als je alleen maar met digitale (‘virtuele’) instrumenten werkt.



Meestal wordt een DAW trouwens geleverd met een pakket(je) plugins: dit kunnen virtuele 
instrumenten zijn – bijvoorbeeld drums, bassen, piano’s, synths – maar ook effecten, zoals 
reverb en compressie. Het mooie is dat je plugins ook los kunt aanschaffen. Op die manier is 
je DAW eindeloos uit te breiden. Kijk wel even met welke ‘formaten’ je DAW compatibel is; 
een bekend formaat is VST.

Vaak heb je dj’s met een analoog of digitaal mixer gezien. Waar ze dan met vinyl 
platen wat draaien. De dag van vandaag is dat heel veel verbeterd. Het is zodanig 
geëvolueerd dat je nu zelfs met jouw eigen pc muziek kunt mixen of heel simpel weg 
geluiden. Het is eigenlijk een modernere manier om het te doen. Het is een variant 
van platenkoffer.  Dit is waar je, je hele muziekcollectie in onderbrengt. Maar je Moet 
wel weten dat als je over wilt schakelen naar een mixing software je de juiste 
programma moet gebruiken.  



Je kan je zeggen dat het gwn een virtuele platenkoffer is. Het wordt meestal 
meegeleverd met de hardware, Het kan zijn dat je deze apart zal moeten kopen dat 
hangt af van persoon tot persoon of van systeem tot systeem. Voor makkelijk mee te 
starten is het heel simpel je neemt je MP3-, WAV- of andere digitale 
muziekbestanden en importeer ze in de software, waarna je elk nummer laat 
analyseren. 



Met die laatste functie zorg je ervoor dat de beatgrid, het aantal BPM en de 
toonsoort vastgelegd worden, zodat je er makkelijker mee kunt gaan draaien op je 
controller of tabletop en mixer. In het programma zie je bijvoorbeeld wat er speelt op 
welk deck, waar je je hot cues hebt gezet, welke effecten je hebt geselecteerd en 
natuurlijk je afspeellijst. ‘Leg’ de juiste track op de juiste speler en je kunt beginnen!

Werking

Bij microfoons heb je meerdere soorten veel mensen weten dat niet maar je hebt heel veel keuzes daarin. Alles hangt af van wat ermee wilt gaan doen of wat je als eind resultaat wilt. 
Zo heb je bevoordeeld studiomicrofoons maar zelfs bij studiomicrofoons heb je meerdere soorten microfoons. Zo heb je dynamische zangmicrofoons het woord zegt het zelf. Het is 
een microfoon die een heel dynamische effect zal geven en is geschikt voor zangers. Deze soorten microfoons zijn ook geschikt voor spraak en background vocale.



Bij de studiomicrofoons heb je ook drummicrofoon-sets. De drummicrofoon-set is een set of kit waar je meerdere microfoons hebt om elk deel van de drumstel apart te kunnen 
opnemen en voor een zo optimaal mogelijk geluid te verkrijgen. Het kan nog veel dieper bij studiomicrofoons zo heb je ook studio-condensatormicrofoons, Ribbon-microfoons, 
Broadcasting-microfoons …



Daarnaast heb je nog 2 ander grote categoriën. Een daarvan is USB-micofoons en de andere is Microfoon-opnamesets.

Soufiane Mourade



De studio monitor is een vrijwel onmisbaar product voor iedere DJ, 
producer of muzikant die zich ook maar enigszins serieus bezighoudt 
met het mixen van muziek. Wat is het verschil tussen een studiomonitor 
en andersoortige speakers?



In de kern doen studio monitoren hetzelfde als PA-luidsprekers en hifi-
boxen. Ze zijn echter gemaakt om een zo neutraal mogelijk geluid voort 
te brengen, zodat uw tracks op zo veel mogelijk systemen goed zullen 
klinken.




Speakers & subwofers

Monitoren zijn onmisbaar in een studio-setup. Juist in de studio is goed, neutraal geluid namelijk 
van groot belang. En kan ook een DJ monitor geluid gebruiken? Zeker! Bijvoorbeeld als hij of zij 
thuis een set voorbereidt, maar ook tijdens een gig, om zichzelf goed te kunnen horen.



Studiomonitoren zijn in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen actieve en passieve monitoren. Een actieve studiomonitor heeft een ingebouwde versterker, 
een passieve heeft dit niet. Hier heb je dus nog een extra versterker voor nodig.






Soms is het gebruik van een studio subwoofer aan te bevelen: sommige monitors hebben (erg) 
kleine woofers en dan is een aparte speaker die de lage frequenties goed kan neerzetten, wel op 
zijn plaats. Ook als u muziek produceert waarin de allerlaagste frequenties erg belangrijk zijn en 
dus goed gemonitord moeten worden tijdens het mixen, kan een subwoofer een goed idee zijn. 



Maar let op: als de subwoofer overheerst, zult u het idee hebben dat uw track een krachtige bas 
heeft, terwijl dit op de gemiddelde hifi-geluidsinstallatie niet het geval zal zijn. Overigens is één 
subwoofer meestal voldoende, aangezien het stereobeeld van lage tonen niet goed kan worden 
waargenomen. Ga naar DJ & Studio monitor voor nog meer monitor-toebehoren.

Een studio subwoofer gebruik JE als aanvulling op een set studio monitoren. Een goede 
keus als de woofers van je monitors aan de kleine kant zijn, waardoor de laagste tonen 
in de muziek niet duidelijk worden weergegeven. Een subwoofer kan dit gat dichten met 
zijn (als het goed is) grotere woofer.



Met name handig voor wie muziek mixt waarin de bas een belangrijke rol speelt. Wil je 
jouw studioruimte akoestisch optimaliseren, voor een zo neutraal mogelijk geluid, neem 
dan eens een kijkje bij Studioschuim en akoestiek. Ander studio-toebehoren vind je op 
onze Studio afdefdeling. Op zoek naar een ander type subwoofer? Bekijk dan onze 
categorie met alle subwoofers.




Soms is het gebruik van een studio subwoofer aan te bevelen: sommige 
monitors hebben (erg) kleine woofers en dan is een aparte speaker die de lage 
frequenties goed kan neerzetten, wel op zijn plaats. 



Ook als u muziek produceert waarin de allerlaagste frequenties erg belangrijk 
zijn en dus goed gemonitord moeten worden tijdens het mixen, kan een 
subwoofer een goed idee zijn. 

Studio monitoring

Actieve Monitoring Speakers 

Subwoofers

De nieuwe subwoofer
De S 6000 SW is de crème de la crème in ons rijtje universele subwoofers.

De highlights:

Frontfire principe voor een gecontroleerde weergave

Een enorm chassis van 300 mm voor een grensfrequentie van 28 Hz

Twee keer zo groot basreflexkanaal voor minder vervormingen in de overgangsfrequentie

Extreem ruisarme en efficiënte eindverterker voor een helder volume en laag stroomverbruik

Draadloze bediening via los verkrijgbare Subwoofer Wireless set

Auto on/off

Veel instellingsmogelijkheden (volumeregelaar, faseschakelaar, auto-level regelaar en HP (high pass-)filter))

 Geschikt voor AV-receivers met en zonder THX-licentie

Soufiane Mourade

Ook als u muziek produceert waarin de allerlaagste frequenties erg belangrijk 
zijn en dus goed gemonitord moeten worden tijdens het mixen, kan een 
subwoofer een goed idee zijn. Maar let op: als de subwoofer overheerst, zult u 
het idee hebben dat uw track een krachtige bas heeft, terwijl dit op de 
gemiddelde hifi-geluidsinstallatie niet het geval zal zijn. Overigens is één 
subwoofer meestal voldoende, aangezien het stereobeeld van lage tonen niet 
goed kan worden waargenomen. Ga naar DJ & Studio monitor voor nog meer 
monitor-toebehoren.



Live geluid mixen

Uitrusting

Als het aankomt op live optredens en multi-track opnames, is een mengtafel het go-to stuk 
apparatuur dat perfect is voor de job. Een mengtafel in je thuisstudio geeft je niet alleen een meer 
uitbreidbare aanpak voor opnames, maar kan ook van pas komen bij live streaming, podcasting en 
monitoring met meer flexibiliteit.



rDe meeste beginners zullen een mixer verwarren met een audio-interface, omdat ze allebei hetzelfde 
doel hebben. Hoewel mixers en audio-interfaces dat hebben, is het belangrijk om het verschil te zien 
tussen hun functies, afhankelijk van je behoeften.



Met een analoge mixer kun je verschillende instrumenten tegelijk tracken en opnemen, die je als 
geheel kunt monitoren. Het voordeel ligt hier ook in de manier waarop je de EQ en effecten op elk 
instrument in real time kunt afstellen. Aan de andere kant hebben de meeste audio-interfaces slechts 
1-2 in- en uitgangen, afhankelijk van het merk en model. Je EQ en effecten moet je dan na de 
productie doen, waardoor je geen ruimte hebt om het geluid onderweg te tweaken.

Audio-apparatuur wordt gewoonlijk met elkaar verbonden in een reeks die bekend staat als de signaalketen. In live geluidssituaties bestaat deze uit ingangsversterkers zoals microfoons, 
pickups, en DI-boxen. Deze apparaten worden, vaak via een meeraderige kabel, aangesloten op individuele kanalen van een mengtafel. 



Elk kanaal op een mengtafel heeft meestal een verticale « channel strip », een kolom van knoppen waarmee het niveau en de lage, midden en hoge tonen van het signaal kunnen worden 
ingesteld. De audio-console stelt de technicus ook in staat effecten aan elk kanaal toe te voegen (galm, enz.) voordat ze elektrisch worden samengevoegd (gemengd).

De front of house (FOH) ingenieur concentreert zich op het mixen van audio voor het publiek, en 
werkt meestal vanuit het midden van het publiek of op de laatste paar rijen van het publiek. De 
uitgangssignalen van de FOH-console worden aangesloten op een geluidsversterkingssysteem. 



Andere non-audio crewleden, zoals de lichtconsole operator, kunnen ook werken vanuit de FOH 
positie, omdat zij de show moeten kunnen zien vanuit het perspectief van het publiek. De foldback 
of monitor technicus richt zich op het mixen van het geluid dat de artiesten op het podium horen 
via een podium monitor systeem (ook bekend als het foldback systeem). 

De rol van de monitor engineer is belangrijk wanneer de instrumenten en 
stemmen op het podium versterkt worden.Gewoonlijk krijgen individuele 
uitvoerende artiesten hun persoonlijke feeds ofwel via monitors die voor hen op 
de podiumvloer zijn geplaatst, ofwel via in-ear monitors. 



De console van de monitor engineer staat meestal in de coulissen net naast het 
podium, om de communicatie tussen de uitvoerende kunstenaars en de monitor 
engineer te vergemakkelijken. 

Front of house mixing

Een mengpaneel kan handig zijn tijdens liveoptredens met meerdere instrumenten, is het ook 
mogelijk om een audio-interface met meerdere ingangen te kopen voor opnamen; beide zullen 
verschillen qua audiokwaliteit. De audio-interface zal een iets beter geluid hebben dat ideaal is voor 
opnames, terwijl het mengpaneel een meer praktische keuze zal zijn voor live-optredens.



In sommige gevallen, vooral met de vooruitgang van de huidige audio-producten, zijn er 2-in-1 
mixers die een ingebouwde audio-interface in hen hebben. Dit biedt meer flexibiliteit, maar zal op zijn 
beurt meer kosten.



De omroepmixer is verantwoordelijk voor het geluid dat wordt afgeleverd voor radio- of televisie-
uitzendingen. Broadcast mixing wordt meestal uitgevoerd in een OB van geparkeerd buiten de zaal. 

Live uitzending

Soufiane Mourade

De verwerking van audiosignalen kan worden toegepast op (ingevoegd in) 
individuele ingangen, groepen ingangen of de gehele uitgangsmix, met 
behulp van processors die intern in het mengpaneel zijn ingebouwd of 
extern (externe effecten, die vaak in 19 »-racks zijn gemonteerd). Een 
voorbeeld van een ingevoegd effect op een individuele ingang is het 
inpassen van een Autotune rackmount unit op het spoor van de leadzanger 
om pitchfouten te corrigeren.  

Een voorbeeld van het gebruik van een ingevoegd effect op een groep 
inputs is het toevoegen van reverb aan alle kanalen van de vocalisten 
(leadzangeres en achtergrondzangeressen). Een voorbeeld van het 
toevoegen van effecten aan de gehele uitgangsmix is het gebruik van een 
grafische equalizer om de frequentierespons van de gehele mix aan te 
passen.

Speakers & subwofers



Producten die je bij ons terug kunt vinden

Aankopen

€ 146 € 3.300

€ 1250

€ 310

Incl. btw Incl. btw Incl. btw Incl. btw

Incl. btw Incl. btw Incl. btw

Incl. btw Incl. btw Incl. btw

Devine RX-6A White actieve  
studiomonitor (per stuk)

Definion 3 Surround Power  
Edition « 5.1-Set »

Yamaha MGP32X

Pioneer HDJ-X10-K DJ  
koptelefoon

€ 320

Yamaha MG12XUK 12-Chanel Analog Mixer

€ 1582 € 245

€ 18 500 € 18 500

MXL VPS DUO Visual Podcasting Station  
microfoonset

Trident Audio Series 68 Console 24

Tascam Model 24 mixer

Avantone Pro MixPhone MP1 Triple  
Play Personal Monitor

 
Rode NT1-a 

Magma Multi-format workstation  
player/mixer set

Best-computer-speakers-A2- 
plus-wireless-speaker-bluetooth

€ 990

Koop nu Koop nu Koop nu Koop nu

Koop nu Koop nu Koop nu

Koop nu Koop nu Koop nu Koop nu

Incl. btw

NIEUWE subwoofer S 6000 SW
€ 280

Koop nu

Soufiane Mourade



Toon Alles

Galerij

Digital mixer Analog mixer DJ Controllers

Soufiane Mourade

Devine RX-6A White actieve  
studiomonitor (per stuk)

Definion 3 Surround Power  
Edition « 5.1-Set »

Yamaha MGP32X

Pioneer HDJ-X10-K DJ  
koptelefoon

Yamaha MG12XUK 12-Chanel Analog Mixer

MXL VPS DUO Visual Podcasting Station  
microfoonset

Trident Audio Series 68 Console 24

Tascam Model 24 mixer

Avantone Pro MixPhone MP1 Triple  
Play Personal Monitor

Magma Multi-format workstation  
player/mixer set

Best-computer-speakers-A2- 
plus-wireless-speaker-bluetooth

Incl. btw

NIEUWE subwoofer S 6000 SW
€ 280

Incl. btw

€ 18 500

 
Rode NT1-a 

Koop nu



E-mail

Voer uw wachtwoord in


