
MPC Software
Wprowadzenie 

Przedefiniowanie twórczej perspektywy i napędzanie MPC X i MPC Live w trybach:
autonomicznymi i kontrolera – to właśnie stworzone na nowo oprogramowanie MPC
2.0  Software firmy  Akai  Professional;  nowatorski  pakiet  produkcyjny,  łączący
możliwość  128-ścieżkowego  sekwencjonowania,  time-stretching  w  czasie
rzeczywistym, funkcję wyzwalania klipów, zaawansowane możliwości edycji MIDI,
obsługę  VST  w  trybie  kontrolera,  działanie  jako  autonomiczna  aplikacja  na
komputerach Mac i PC, zaawansowane funkcje samplowania oraz edycji/nagrywania
audio,  bezproblemową integrację z DAW, przeprojektowany interfejs graficzny i  o
wiele  więcej.  Jeśli  chcesz  się  uwolnić  od  produkcji  muzyki  na  komputerze  lub
szukasz idealnego kontrolera do twórczych poszukiwań bazujących na DAW,  MPC
2.0 Software daje największy poziom twórczej wszechstronności.

Programy Clip 

Podrasuj swój flow i rozpal kreatywność przy pomocy programów Clip w MPC 2.0
Software.  Funkcja  wyzwalania  klipów  w  MPC  2.0  Software,  uzbrojona  w
zaawansowany, działający w czasie rzeczywistym algorytm time-stretchingu / pitch
shiftingu,  tryby  wyzwalania  Toggle/One  Shot,  konfiguracje  kolorów  padów  RGB
według  typów  pętli,  automatyczne  wykrywanie  tempa  w  BPM  i  automatyczna
blokada  tempa  zapewnia  bardzo  inspirującą  platformę  do  produkcji  i  wyzwolone
wykonywanie muzyki.

Moc ścieżek audio 

Nagrywaj,  edytuj  i  miksuj  maksymalnie  8  ścieżek  w  jakości  studyjnej,  w  trybie
autonomicznym (MPC X i MPC Live) lub powiększ limit do bezmiaru 128 ścieżek w
trybie kontrolera. MPC 2.0 wyposażone jest istotne funkcje związane z nagrywaniem,
w  tym  rejestracja  wielościeżkowa,  wybór  opcji  monitorowania  (Off,  On  i  Auto),
monitorowanie przez efekty oraz opcję Punch In/Out dla nagrywania, dzięki czemu
daje  producentom,  muzykom i  wykonawcom podstawowe możliwości  nagrywania
dźwięku i wygodę w pełni funkcjonalnego, samodzielnego działania.

Edycja audio

Teraz w MPC, dzięki całkowicie nowemu zestawowi podstawowych narzędzi edycji
audio, nowatorskie możliwości edycji audio łączą się z intuicyjnym, bazującym na
gestach  sterowaniem.  Korzystając  z  narzędzi  Pointer,  Eraser,  Audition,  Marquee  i
Scissors można szybko edytować audio przy pomocy dotyku, tak jak w smartfonach i
tabletach.  Przejmij  całkowitą  kontrolę  nad  audio  dzięki  szerokiemu  wyborowi
różnych  opcji  przetwarzania  w  MPC 2.0  Software  –  w  tym  Fade  In,  Fade  Out,
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Reverse, Mute, Pitch Adjust i BPM Adjust – i idealne dopasuj audio do najbardziej
rygorystycznych wymagań.

Przeprojektowany interfejs graficzny

Zaprojektowany od nowa interfejs graficzny MPC 2.0 wprowadza wiele usprawnień
w tak lubianym sposobie pracy na MPC. Zawiera nowy układ miksera i wyposażony
jest  teraz  w  skalowalne  suwaki,  adaptacyjny  tor  sygnałowy,  osobne  okno  edycji
ścieżek audio, skalowalny widok fali dźwiękowej (waveform) i wiele innych funkcji.
MPC  2.0  Software  stanowi  najlepszą  platformę  o  nieograniczonej  twórczej
wszechstronności,  wraz  z  niezbędnymi  narzędziami,  zapewniającymi  niespotykaną
dotąd, chirurgicznie precyzyjną kontrolę. 

Najważniejsze cechy MPC 2.0 Software 

CECHY OGÓLNE
 Pakiet do produkcji muzyki, działający natywnie na MPC X i MPC Live w

trybie autonomicznym (standalone)
 Zgodny z komputerami Mac i PC – działa samodzielnie, jako program DAW

lub jako wtyczka VST, AAX lub AU w innym programie DAW; dostępny z
MPC X, MPC Live, MPC Touch i MPC Studio Black

TWORZENIE
 Możliwość  sekwencjonowania  maksymalnie  128  ścieżek,  maksymalnie  8

banków padów
 6 typów programów MPC:

o MPC Drum Program - najpotężniejszy sampler perkusyjny MPC
o Clip  Program  -  zorganizowane  odtwarzanie  klipów  w  MPC,

wyzwalanie pętli
o CV  Program  (tylko  MPC  X)  -  sterowanie  zewnętrznym  sprzętem

analogowym
o Keygroup Program - sampler intrumentalny MPC
o VST/AU Plugin -  sterowanie każdą wtyczką VST lub AU (tylko w

trybie kontrolera)
o MIDI Program - sekwencjonowanie zewnętrznych urządzeń MIDI

 Nagrywanie,  edycja  i  miksowanie  maksymalnie  8  ścieżek  w  trybie
autonomicznym i 128 ścieżek w trybie kontrolera

 Time-stretching  i  pitch-shifting  w  czasie  rzeczywistym  -  zmiana  tempa  i
wysokości dźwięku (warping) klipów, próbek i regionów audio

 Obsługa  Audio/MIDI  metodą  przeciągnij  i  upuść  -  płynna  integracja  ze
standardowymi programami DAW

 Wbudowany potężny instrument AIR Hybrid 3
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EDYCJA
 Pełen zestaw narzędzi do edycji audio - Pointer, Eraser, Audition, Marquee,

Scissors, Fade In, Fade Out, Reverse, Mute, Pitch Adjust i BPM Adjust
 Wiodąca w branży funkcja edycji sampli w MPC - przycinanie, szatkowanie i

przetwarzanie próbek
 Obsługa  instrumentów  i  efektów  VST/AU  -  natychmiastowe  mapowanie  i

regulacja wtyczek VST w czasie rzeczywistym w trybie kontrolera

MIKS
 Automatyka  Global  /  Track  -  możliwość  automatyzacji  każdego  efektu,

instrumentu lub parametru miksera
 Przeprojektowany  układ  miksera  -  skalowalne  suwaki,  adaptacyjny  tor

sygnałowy,  specjalne  okno  edycji  ścieżek  audio,  skalowalny  widok  fali
dźwiękowej (waveform) i in. 

 Zaawansowane  możliwości  routingu  sygnału  -  m.in.  submiksy,  powroty
efektów,  obsługa  wtyczek  z  wieloma  wyjściami  (maksymalnie  16  wyjść
stereo)

GRA
 Nowy tryb Clip Program, wspierany przez algorytm warpingu działający w

czasie rzeczywistym
 Ulepszone  działanie  Q-Link  do  precyzyjnego  sterowania  mapowanymi

funkcjami MPC
 Sterowanie  XYFX  do  dodawania  efektów  i  regulacji  dynamiki  w  czasie

rzeczywistym
 Looper z możliwością podłączenia dowolnego instrumentu w celu tworzenia

pętli 
 Wybierane  wyjścia  sprzętowe  do  bezproblemowego  przystosowania  się  do

wielu możliwych zastosowań

OBSŁUGA
 Obsługa plików WAV, MP3, AIFF, REX i SND
 Obsługa próbek i sekwencji z każdego MPC, jaki tylko powstał
 Pełna obsługa 64-bitów we wszystkich wersjach: autonomicznej, VST, AAX i

AU. 

ROZBUDOWA
 Przeglądarka  MPC  Expansion  daje  szybki  dostęp  do  zainstalowanych

rozszerzeń (Expansion pack)
 W zestawie ponad 17 GB wysokiej jakości brzmień

o Współczesne zestawy perkusyjne, obejmujące m.in. takie gatunki, jak
Trap, Future House, EDM, Techno.

o „Essential Instruments” - kompletny wybór wbudowanych programów
Keygroup

 Zgodność z rosnącym rynkiem rozszerzeń Akai MPC
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 Obsługa  pakietów  rozszerzeń  tworzonych  przez  użytkownika  (przy  użyciu
MPC Expansion Builder)
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