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Sound Devices MixPre 3, Mix Pre 6

Produto Descrição sem IVA com IVA

MixPre-3

O MixPre-3 tem três pré-amplificadores de microfone 
discretos via entradas XLR e uma saída estéreo de 3,5 
mm (2 canais). Grava até 5 pistas (3 ch + mix LR). As 3 
entradas analógicas + mistura de 2 canais estão 
também disponíveis em USB. Grava em cartão SD, 
SDHC ou SDX. Aceita código de tempo via 3.5mm ou 
entrada HDMI TC. 681,45€ 838,18€

MixPre-6

O MixPre-6 tem quatro (4) pré-amplificadores de 
microfone discretos através de entradas combinadas 
XLR / 1/4 e uma saída estéreo de 3,5 mm (2 canais). 
Pode gravar até 8 pistas (6 ch + mix LR) As 6 entradas 
analógicas + mistura de 2 canais estão também 
disponíveis em USB. Os conectores de 1/4 permitem a 
ligação directa de entradas de linha em ¼". Grava em 
cartão SD, SDHC ou SDX. Aceita código de tempo via 
3.5mm ou HDMI TC. 943,95€ 1 161,06€

NOTA: com cada MixPre 3 E 6, são fornecidos:
Cabo em Y de USB-C para 2 x USB-A
MX-4AA Compartimento de baterias para (4) quatro baterias AA.

(para maior autonomia, quando usados sem alimentação externa, sugerimos os
acessórios MX-8AA ou MX-Lmount)

Produto Descrição sem IVA com IVA
MX-4AA Compartimento baterias para (4) quatro baterias AA. 52,50€  $50.00 
MX-8AA Compartimento baterias para (8) oito baterias AA. 73,50€  $70.00 
MX-LMount Adapt. baterias. Para 2 baterias Li-Ion L-mount. 68,25€  $65.00 

MX-Charge
Fonte alim. AC com conector USB-C e adaptadores. Não 
carrega baterias. 42,00€  $40.00 

MX-USBY
Cabo USB-C para 2x USB-A para alimentação por 
computador. 31,50€  $30.00 

*Para ligação aos mais recentes Macs/PCs,pode ser usado um cabo USB-C para USB-C.

nota: os preços podem ser alterados, caso haja variações inesperadas na
cotação do USD.


