
 

 

 

 Dave Smithעם מסננים אנלוגיים מבית  TORAIZ SP-16: וסנכרון לסמפ

 

 

 .הבמה על וא באולפן, במועדון אחרת דרגהל שלכם היצירתיות את קחו :2016 באפריל 5

 סמפול מנועי 16, אינטואיטיביים תכנון מצבי ,מגע מסך וללכ TORAIZ SP-16 החדש הסמפלר

 סנכרוןו, Dave Smit של  Prophet-6 הידוע תיסייזרסינ על המבוססים אנלוגיים מסננים, חזקים

 שימוש לעשות באפשרותכם כן כמו. Pro DJ Link חיבור באמצעות CDJ/XDJלמערכת  מושלם 

 .עמדהב מחשבב צורך ללאו עצמאי מכשיר בתור זה בסמפלר

 

 כליתית רב צלילים מכשיר רליצווזאת במטרה  SP-16-שנות ידע וניסיון הוכנסו ל 20-יותר מ

 מתוך או USB-ה התקן באמצעות דגימות הטעינו. שישמש יוצרים מכל סגנונות המוסיקה

 דוגמאות ליצירת שלבים 16 הכולל הוויסות במכשיר השתמשו מכן לאחר: הפנימי הזיכרון

הפדים הביצועיים  בעזרת One-Shots-ם בהפעילל או לופים כמו כן ניתן להשמיע(, דפוסים)

את לסנכרן תוכלו  Pro DJ Link חיבורנגני מולטי עם ל מחוברים ואתם ובמידה ,הצבעוניים

 .כל דאגהללא ובדיוק מושלם המוסיקה 

 

 

 



 

 את להוסיף במטרה Dave Smith האגדי הסינתיסייזרים יצרן אתTORAIZ SP-16 -ל ברנוח

 שתוכלו כך, Prophet-6 הידוע הסינתיסייזר של םייקוניהא האנלוגיים פילטריםהלסמפלר את 

 לכם מעניק המגע פס לכך בנוסף. עשיר אנלוגי וצליל נוכחות, חום שלכם ליצירות להעניק

 משמע אמת בזמן העיבוד מנוע .Pitch bending לרבות מדדים במגוון אינסטינקטיבית שליטה

 Amp-ו Pitch Band-ב שימוש תוך לתמרן ולשנות צלילים באופן מהימן שבאפשרותכם

Envelope. על המתרחש.  מלאה שליטה לכם מאפשר' אינץ 7 בגודל הצבעוני המגע סךמ

 אותם – שלכם והמדדים הצלילים אודות השלם במידע לצפות מנת על הרצועות בתפריט בחרו

 גיגה 2 עם מגיע הסמפלר. למסך מתחת בדיוק יםהממוקמ נוביםה ששת בעזרת לשנות ניתן

 ניתןש כך, Loopmastersבאדיבות חברת  במכשיר ובניתמ בצורה מאוחסנותה דגימות של

 .המכשיר קבלת םע ישר ולופים בסים קווי ליצור להתחיל

 .ומחירו יפורסם בקרוב 2016 מקיץ החל זמין יהיה TORAIZ SP-16-ה

 .xgEhttps://youtu.be/RRL7t51K ההשקה: בסרטון צפו

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RRL7t51KxgE


 

 TORAIZ SP-16 מרכזיים מאפיינים

  שלבים 16 הכולל הסיקוונסר בעזרת תבניות 256 עד צרו .1

 16-ב שלכם האישיים הלופים את ליצור במטרה הסיקוונסר לתוך צלילים הורידו

 הלחצנים. הצלילים את ולכוון לווסת מנת על נוביםה בששת והשתמשו שלבים

( תופים) kick drums, הלדוגמ: צליל לכל צאתםשהק הצבעים את משקפים הצבעוניים

 באופן שוב אותם לנגן מכן ולאחר שלכם הדפוסים את לשמור באפשרותכם. באדום

 .הבמה על או בעמדה דיימי

 

 מפורט מידע הכולל 'אינץ 7 צבעוני מגע מסך .2

 עיינו. שלכם הראייה לקו צריכים אתם אותו המידע כל את מכניס הגדול המגע מסך

. חזותית הדרכה לכם שיספקו כך אלו לדגימות צבעים הקצו, דגימות הטעינוו במהירות

 והשתמשו אמת בזמן הדגימה מאפייני של המלאים ובפרטים הגל בצורות צפו או

 .מדדים של מגוון להפעיל מנת על שמתחת נוביםב

 



 

 ים מד ווליום ע"י עוצמת הלחיצההכולל יםצבעוני פדים ביצועיים .3

. תיתיאמ מגע חוויית לכם לספק במטרה המולטי נגני מתוך נלקחוהפדים הביצועיים 

 מנת על בחופשיות האצבע באמצעות תופפו מכן לאחר, פד לכל דגימות 16 עד הטעינו

 בעוד, צליל לכל שהקציתם הצבעים את משקפים האורות. במהירות צלילים לערוך

 עוצמת באמצעות הדגימה של הקול בעוצמת לשלוט לכם מאפשר Velocity שמצב

 .פדב שלכם הנגיעה

 

   הפסקה ללא מוסיקה להפיק במטרה אמת בזמן ועיבוד גיגה 8 של זיכרון .4

 שבאפשרותכם כך קולות 16 הכולל( קולות ריבוי) פוליפוניה מעניק TORAIZ SP-16-ה

 Time Stretch-ב שימוש עושים אתם כאשר גם – אחת בבת הדגימות 16 כל את לנגן

 8 של בנפח זיכרוןמאפשר  USB-התקן ה. מסך המגע באמצעות צלילים בעריכתאו 

 מכשיר בתור שימוש בו לעשות ובאפשרותכם – מקום הרבה לכם שיש משמע גיגה

 .נייד במחשב צורך כל ללא, נפרד

 



 

 Dave Smith של Prophet-6 סינתיסייזרה של אנלוגיים פילטרים .5

 הסינתיסייזר תוךמ אנלוגייםפילטרים  להוסיף במטרה Dave Smith עם פעולה שיתפנו

 את לפסל מנת על נוביםב השתמשו. TORAIZ SP-16 למכשיר Prophet-6 יקונייהא

 ונוכחות חמימות והוסיפו – ותהודה( Cut Off) חיתוך, מניפולציה – שלכם הצליל

 .אמתיות אנלוגיות

 

 ביט תפספסו לא שלעולם משמע  Pro DL Link + lockCMIDIחיבור  .6

 והסמפלר Pro DJ Link חיבור רשת בעזרת XDJ-ל או CDJ-ל TORAIZ SP-16 את הוסיפו

באופן  הראשיהמאסטר נגן  של הביט פי על לכםוהלופים ש Cue-קפיץ את נקודות הי

השירים  על רבים צליליםולהוסיף  לערוך באפשרותכם שתהיה כך ,מופתימושלם ו

 מכשירים לחבר לכם המאפשר MIDI שעון כן כמו !מסונכרנים יהיו תמיד והם שלכם

תינתן האפשרות  יותר מאוחר בשלב, מסונכרנים ולהישאר USB באמצעות אחרים

 .Synths-ו DAWs באמצעות קישוריות סיףלהו

 

 אחרים מאפיינים .7

 מדדים במגוון לשליטה מגע פס. 

 של דגימות עם מגיע Loopmasters. 



 

 מרכזי טכני מפרט

 TORAIZ SP-16 של טכני מפרט

 
 
 
 

וממוקמת  1938 –קמה ב פיוניר היא אחת מחברות האלקטרוניקה המובילות בעולם, החברה אשר הו
מתמחה במחקר, פיתוח וייצור של מוצרי אלקטרוניקה לסביבה הביתית, הרכב,  JAPANבטוקיו 

 והמחשב.
  –בעולם ובישראל בפרט תחת המותג  DJ-כמו כן מובילה החברה כבר שנים רבות את קטגוריית ה

 

 
 

עובדים  38,000 –מעלה מ החברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה של טוקיו, החברה מעסיקה ל
 מדינות. 30ב 

 

 
 בתל אביב 13חברת ט.ר אלקטרו סטריאו בע"מ השוכנת ברחוב נוח מוזס 

 . Pioneer Corporation Japanהינה הנציגה הרשמית של חברת 
 Pioneer DJומאז ועד היום מתמחה ביבוא, שיווק, הפצה ושירות למוצרי  1986חברת ט.ר הוקמה בשנת 

 ללקוחותיה שנתיים אחריות ושירות.ומקנה 

 
 לפרטים נוספים והזמנות

 שי גוטליב
 Pioneer DJ Israelמנהל מותג 

 ת"א 13ט.ר אלקטרו סטריאו בע"מ / יהודה ונח מוזס 
 0505202909נייד   03-6092200פקס   111שלוחה  1-700-700-660טל 

www.tres.co.il  /www.pioneerisrael.co.il  /www.facebook.com/pioneer.dj.israel 

 

 

 Phone x 2 (כניסה) קלט ממשקי

 אוזניות" Phone x 8 (יציאה) פלט ממשקי

 USB ,LAN ,MIDI  אחרים ממשקים

 (גובה x עומק x רוחב) מ"מ x 261.2 x 74.3 436.5 במ"מ מרביות חיצוניות מידות

 ג"ק 3.2 משקל

http://www.tres.co.il/
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