Profesionální vybavení pro umělce a hudební tvůrce

MPC Touch

Jedinečný nástroj pro live produkci i studiovou tvorbu
S MPC Touch se evoluce legendární série MPC dostala na úplně novou úroveň. Roky vývoje, zpětná vazba
od samotných uživatelů i rozvoj moderních technologií vyústily ve vůbec nejvýkonnější a nejlépe ovladatelné
MPC vůbec. Společně s aplikací MPC Software tvoří MPC Touch jedinečný nástroj pro live produkci
i studiovou tvorbu.
MPC Touch představuje zcela nový přístup k hudební produkci, díky ultra rychlému a intuitivnímu workflow,
které ještě umocňuje 7“ velký plnobarevný dotykový displej s podporou multi-touch. Můžete tak na něm

www.akaipro.com

Distribuce pro ČR a SR: www.disk.cz

Profesionální vybavení pro umělce a hudební tvůrce

doslova čapnout zvukovou křivku „za pačesy“, kreslit midi noty, upravovat obálky, nasekat samply, přidávat
efekty a přesně nastavovat parametry díky unikátnímu a velmi intuitivnímu ovládání založenému na gestech.
V kombinaci s klasickým MPC feelingem, výborným zvukem a především originálními MPC pady, ztělesňuje
MPC Touch to nejlepší z historie nástrojů AKAI Professional zatímco samotným zpracováním míří do
budoucnosti.

Vlastnosti:
•
•
•
•
•
•

7“ plnobarevný dotykový displej s podporou multi-touch a gest pro pohodlné a intuitivní ovládání.
16 originálních MPC padů s dynamickou citlivostí, vysokou odolností a RGB podsvícením.
Audio rozhraní 2in/2out
Krokový sekvencer s dotykovým ovládáním.
Výkonný MPC software pro hudební produkci i live s řadou nových funkcí a možností.
Kolekce více jak 20 GB hudebního obsahu od AIR, CR2, Toolroom, MVP Loops, SON-i-VOX či Prime.

Seznamte se s MPC Touch

a vylepšete si s ním svoji tvůrčí workflow
Série videí MPC Academy přináší rozsáhlý přehled funkcí a vlastností nového ikonického nástroje MPC
Touch společně s řadou návodů, jak s ním můžete vylepšit svoji produkční workflow jako nikdy dříve.
V rámci MPC Academy najdete užitečné tipy, návory a ukázky, jak z MPC Touch dostat maximum.

MPC Academy: Kompletní video obsah si můžete prohlédnout také zde.
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