Nytt i Mixcraft 8
Ny ljudmotor
Mixcrafts senaste ljudmotor ger en mycket precis kompensation för
fördröjning av de interna ljudspåren ner på samplenivå och en utökad
flexibilitet för dina effektspår.

Sidechaining & ljudkontroll
Styr sidechaineffekter från valfritt ljudspår. Den nya och innovativa
Audio Control-funktionen tar sidechaining till en helt ny nivå, där du
kan låta din ljudsignal styra dussintalet instrument och
effektparametrar.

VST3 Stöd
Stöd och dokumentation för VST3instrument och effekter.

MP4 Stöd
Importera och exportera MP4videofiler så du kan redigera dina filmer
direkt i din kamera eller telefon.

Liveinspelning till Performance Panel-positioner
Performance Panel stöder nu inspelning av loopar direkt dit du vill ha
dem i ditt projekt för en snabb och exakt inspelning av flera lager av
loopar i realtid utan att någonsin behöva stoppa musiken!

Förbättrat användargränssnitt
Omfattande förbättring av gränssnittet med ett stilrent och modernt
utseende. Välj bland mörka och ljusa teman för att hitta just din egen
personliga design.

Ljudbibliotek
Förbättrat söksystem för att snabbt kunna hitta och lyssna igenom
ljudfiler innan du drar in dem till ditt projekt. Blixtsnabb sökning och
tillgång till 325,000 ljud med inbyggd sökfunktion och ljudimport
från ljudsiten Freesound.org.

Automation
Automatisera dussintalet parametrar superenkelt med den nya
globala inspelningsfunktionen för automix.

Nya instrument och effekter
Mixcraft 8 presenterar nya djärva effekter, såsom EU PromixEQ-10A
mastering EQ, den transparenta G-Sonique DTC-1, och den
ljudmässiga sensationen Epralux ORB7000 Octave Reverb. Mixcraft
8 Pro Studio växlar upp ett par snäpp med den kaxiga virtuella
synthen Kastelheimer Veldberg XD, en flexibel ny version av Omni Sampler med 8 utgångar,
och Celemonys enastående tonkorrigeringsverktyg Melodyne, direkt integrerat i Mixcrafts
ljudredigeringsfönster.

Övriga funktioner:


Flexibel nedmixning av de spår du behöver med den upplösning du behöver



Skicka MIDI mellan olika spår



Skicka MIDI Clock



Obegränsade kombinationer av submixar



Konfigurera din mixer precis som du vill ha den med massor av förbättringar



Markera och gruppera multipla spår



Spela in automation på alla spår samtidigt



Audio metering på alla instrument- och effektspår



Autokvantisera MIDI



Markörlista för snabb navigation och redigering



Redigera och se alla effekter i en lista direkt i dina spår och din mixer



Dry, wet, och postfader send



Och såklart mycket, mycket mera

