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Ultra kompaktní, mobilní 2x2 USB audio převodník 



Popadnout a vyrazit!
S AudioBox GO můžete nahrávat, kamkoli vás zvuk zavede. 

Nahrajte si akustickou kytaru dole u jezera, nebo vznášející 

se vokály na tom schodišti se super dozvukem, v činžáku 

u kamaráda. Nebo si nasbírejte pár drsných vzorků, až zas 

dorazíte na terminál metra. AudioBox GO je zvukové rozhraní 

pro ty, kdo chtějí snadný a cenově dostupný způsob, jak 

začít s nahráváním hudby nebo tvorbou obsahu, dostane vás 

z domu a udělá z nahrávání dobrodružství, jak má být.

Součástí je Studio One Prime a SW balíček Studio 

Magic pro Mac a Windows, takže vaše nové nahrávací 

studio je připraveno a běží hned po vybalení.

Připojte cokoli 
a zvuk bude skvělý.
AudioBox GO je vybaven předzesilovačem PreSonus XMAX-L, 

s know-how přes 25 let v nahrávacím studiu. Nejen, že zajistí, že 

vaše nahrávky budou znít čistě a artikulovaně, s nízkým šumem, 

ale také poskytuje 50 dB zesílení a +48 V „fantomové napájení“ pro 

profesionální XLR kondenzátorové mikrofony. Kombinovaný konektor 

poskytuje linkový vstup, který využijete k nahrávání kláves, rytmerů 

a dalších! Speciální nástrojový vstup umožňuje připojit elektrickou 

kytaru nebo baskytaru, takže nahráváte doprovod i vokály současně.

Co je malé, to je milé.
Aby AudioBox GO dostál svému jménu, je tak výkonný a nabitý 

funkcemi, že jej budete brát všude s sebou – proto je tak malý, 

abyste jej mohli hodit do pouzdra na kytaru nebo do brašny na 

notebook. AudioBox GO funguje skvěle s mobilními zařízeními 

Android a Apple, ale také s notebooky a stolními počítači, 

což z něj dělá ideální rozhraní pro malá domácí studia.

Je kompatibilní s USB, takže nemusíte stahovat a instalovat žádné 

speciální ovladače ani aplikace. A protože je napájen sběrnicí, 

nepotřebujete napájecí zdroj, se kterým byste se museli trápit.
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Nahlas, ale čistě.
AudioBox GO vám umožňuje připojit profesionální studiové 

monitory, jako jsou PreSonus Eris, k symetrickým výstupům, 

a zároveň má překvapivý výkon i pro sluchátka, dodává 

hlasitý a čistý zvuk. Získáte také jednoduše ovládaný mix pro 

monitory, smícháním zvuku z vašich hardwarových vstupů 

a softwaru, takže nahráváte vokály s doprovodem dříve 

nahraných skladeb, a zachytit tak vaši momentální inspiraci.

Špičkové nahrávání s 
přibaleným software.
Audio převodník AudioBox GO funguje se všemi macOS® a 

Windows® software pro záznam zvuku, je dodáván s bezplatnou 

licencí pro Studio One® Prime, který představuje kompletní 

řešení pro nahrávání. Studio One vytvořili kreativní lidé pro 

kreativní hudební produkci, je jednoduchý, umožňuje skládat, 

nahrávat a produkovat vaše mistrovské dílo, jeho obsluhu 

zvládne každý. Až budete připraveni vyrazit, stáhněte si zdarma 

Capture Duo a užijte si dvoustopé nahrávání na cestách.
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Q.  Pro koho je AudioBox 
GO převodník určen?
A. AudioBox GO je určen pro hudebníky a producenty na cestách, kteří 

hledají levné a přenosné řešení s audio převodníkem. Je také skvělý pro 

uživatele malého domácího studia s notebookem, kde je prostor na stole 

na prvním místě. Je to nejmenší a nejlehčí převodník, jaký jsme vyrobili!

Q. Co mohu do AudioBox 
GO připojit?
A. AudioBox GO podporuje připojení mikrofonů, linkových zdrojů a 

nástrojů s vysokou impedancí, jako jsou třeba kytary a basy. Na čelním 

panelu je konektor pro sluchátka, na zadním jsou výstupy pro studiové 

monitory a konektor, kompatibilní 

s USB-C. Vzhledem k napájení sběrnicí nepotřebujete adaptér.

Q. A co kvalita audio signálu? 
AudioBox GO zní skvěle. Je vybaven polovodičovým mikrofonním 

předzesilovačem XMAX-L třídy A, pro nejrůznější mikrofony, 

s +48V fantomovým napájením pro kondenzátorové mikrofony 

a direct boxy, se ziskem 50 dB. Jde o stejné předzesilovače, jako 

v našich mixpultech StudioLive. AudioBox GO nahrává na vzorkovací 

frekvenci až 24 bitů, 96 kHz, tedy v nejvyšší možné kvalitě.

AudioBox GO je nejmenší, nejlehčí a nejpřenosnější audio rozhraní 

od PreSonus, ideální pro hudebníky a producenty na cestách, 

kteří potřebují nahrávat do mobilního zařízení – je však skvělé i pro 

kompaktní domácí studia, postavená na notebooku! K předzesilovači 

XMAX-L můžete připojit profesionální XLR mikrofon a nahrát svůj 

hlas ve studiové kvalitě, hřejivý a čistý. Tentýž kombinovaný konektor umožňuje pohodlně připojit také 

linkové zdroje, jako jsou klávesy a rytmery, jde o speciální vysokoimpedanční vstup pro kytary a basy. Ať už 

nahráváte kdekoli či cokoli, AudioBox GO vás podrží.

Jdeme na to: (čtěte dále, pokud máte rádi množství prodejů)

Nenechte se zmást velikostí, AudioBox GO má veškeré konektory 

pro připojení sluchátek i profesionálních studiových monitorů – takže 

se uplatní i ve studiové sestavě s notebookem, máte-li málo místa. 

Překvapivě výkonný sluchátkový výstup nabízí i kontroler Mix pro 

snadné propojení při monitoringu software a hardware. AudioBox GO 

vyhovuje třídě USB, takže nemusíte stahovat a instalovat žádné speciální ovladače ani aplikace. Připojení 

kompatibilní s USB-C® zajišťuje napájení sběrnice, takže se nemusíte starat ani o energii.

Audio převodník AudioBox GO funguje se všemi macOS® 

a Windows® softwary pro záznam zvuku, včetně bezplatné licence 

pro PreSonus® Studio One® Prime, představující kompletní řešení 

pro nahrávání. Studio One vytvořili kreativní lidé, umožňuje skládat, 

nahrávat a produkovat vaše mistrovské dílo, a jeho obsluhu zvládne 

každý. Získáte také Studio Magic Suite s plug-in moduly a dalším obsahem, za více než 1000 USD. 

Až budete připraveni vyrazit, stáhněte si zdarma Capture Duo a užijte si dvoustopé nahrávání přímo do 

iPadu, nebo Android aplikace, podle vaší volby.

WHEN YOU HAVE
seconds
or more,
continue 
with…

• Ultra kompaktní, skvěle přenosný 
audio převodník 2x2 USB

• Nahrávejte cokoliv, kdekoliv

• 1 XLR combo 1 mikrofonní/linkový 
vstup s XMAX-L předzesilovačem

• 1 TS nástrojový vstup

• 1 TRS 1/4” stereo sluchátkový 
výstup s Mix kontrolerem

• 2 TRS 1/4” hlavní výstupy

• Class-compliant, žádné další ovladače

• Napájení sběrnicí, USB-C 
kompatibilní připojení

• Přibalen je Studio One Prime, nahrávací 
software pro Mac a Windows

• Přibalený je také software Studio Magic

• Funguje skvěle s mobilním 
zařízením Apple i Android

Q. Mohu s AudioBox GO 
nahrávat přímo do mobilu?
Ano! Doporučujeme Capture pro iPad nebo bezplatnou aplikaci Capture 

Duo pro iPad. Funguje také se zařízeními Android, 

a samozřejmě také s notebooky a stolními počítači Mac a Windows. 

Q. Jaký software dostanu 
k AudioBox GO?
A. Převodník AudioBox GO je dodáván se Studio One® Prime pro 

MacOS® a Windows®, výkonným softwarem pro nahrávání a míchání, 

s jednoduchým, intuitivním a přehledným drag-and-drop rozhraním. 

Získáte také Studio Magic Suite s plug-in moduly a dalším obsahem, za 

více než 1000 USD. Nejde o žádné triky a fígle, ale o skutečné dříče a 

virtuální nástroje, na které se můžete u svých mixů absolutně spolehnout.

Q. Funguje AudioBox GO 
i jako MIDI interface?
A. Nikoliv! Zákazníkům, kteří potřebují MIDI I/O malý převodník, 

doporučujeme AudioBox USB 96 nebo Studio 24c. 

Pokud máte pouhých
30 VTEŘIN
na PRODEJ klientovi, 
sdělte mu...

Pokud máte
60 VTEŘIN,
pokračujte dále...

Pokud máte
90 VTEŘIN
ČI VÍCE,
pokračujte dále...
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