
Τους προηγούµενους µήνες η Apple ανακοίνωσε στα-
διακά ανανεώσεις και αναβαθµίσεις σχεδόν σε όλα τα
µοντέλα της (εκτός του mac mini).

Η ανανέωση ξεκίνησε από τα mac pro µε µο-
νούς και διπλούς επεξεργαστές quad core Intel xeon µε
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“Ανανεωµένοι Mac”“Ανανεωµένοι Mac”
&&

νέος µουσικός εξοπλισµόςνέος µουσικός εξοπλισµός

από 2.8ghz µέχρι 3.2ghz και µε στάνταρ αρχική µνήµη
2gb. 

Στη συνέχεια ακολούθησε  η παρουσίαση του
macbook air. Ένα καινούργιο µοντέλο µε έναν εντελώς
καινούργιο σχεδιασµό, εξαιρετικά λεπτό και µε χαµηλό
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Ο προενισχυτής µικροφώνου m101 της Grace Design
κυκλoφορεί µε επιτυχία περίπου από το 2000, µε χρήση
κυρίως στουντιακή. Σήµερα ανανεωµένος µε καινούργια
χαρακτηριστικά κυκλοφορεί το m101new.

Στις συγκριτικές, ανταγωνίζεται µε πολύ ακρι-
βότερους προενισχυτές / DI. Λεπτοµέρειες χαρακτηρι-
στικών είναι διαθέσιµες για όποιον µας το ζητήσει. 

Απευθύνεται λόγω τιµής και επίδοσης όχι µόνο
στα επαγγελµατικά στούντιο, αλλά και σε όσους έχουν
τη διάθεση και την απαίτηση για καλύτερης ποιότητας
προενίσχυση από αυτή που διαθέτουν οι κάρτες ήχου. 

βάρος. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηµατίες και όχι
σε µουσικούς. Ελπίζουµε σε µια αναβάθµισή του που θα
καλύπτει τις δικές µας απαιτήσεις.

Τέλος Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η κυκλοφο-
ρία νέων εκδόσεων των φορητών macbook και
macbook pro µε καινούργιους και πιο γρήγορους επε-
ξεργαστές.

Τέλος ανανεώθηκαν τα imac που είναι πλέον
ικανα για τις µουσικές εφαρµογές. 

Ως γνωστόν µετά από κάθε ανακοίνωση τα νέα
µοντέλα φθάνουν στην Ελλάδα µετά από αρκετούς µή-
νες. Κατά την ανάγνωση της στήλης είναι διαθέσιµα ό-
λα τα νέα µηχανήµατα της Apple.

Η αγορά όµως έχει διευρυνθεί και παράλληλα
το αγοραστικό κοινό των pc αρχίζει τη µετάβασή του
στο χώρο της Apple. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη στρο-
φή έπαιξε η µετάβαση από το σύστηµα macos leopard
στο σύστηµα των windows χωρίς και µε επανεκίνηση.
Φυσικά, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε και τις ευκολίες
του καινούργιου λογισµικού της. 

Επειδή για πολλούς η απόφαση για το ποιό µο-
ντέλο είναι κατάλληλο, είναι λίγο δύσκολη, παραθέτου-
µε στην προηγούµενη σελίδα έναν πίνακα µε όλα τα µο-
ντέλα,  τα χαρακτηριστικά  τους και τις επιδόσεις τους.
Οι µετρήσεις για κάποια από αυτά έχουν γίνει µε τα α-
µέσως προηγούµενα µοντέλα. Ο πίνακας προέρχεται α-
πό το περιοδικό Macworld.

Υπολογίστε και αποφασίστε. Αναµένουµε τις
δικές σας µετρήσεις!
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Grace design - 
m101 new

Για όλους τους µουσικούς µια κάρτα ήχου είναι απαραί-
τητη. Εκείνο που διαφέρει συνήθως είναι η ποιότητα κα-
τασκευής, οι λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών, ο α-
ριθµός εισόδων και εξόδων, η συνδεσιµότητα και φυσι-
κά η τιµή τους.

Ένα µοντέλο κάρτας ήχου της γνωστής µας M-
Audio είναι το fast track µε σύνδεση usb. Πρόσφατα η
εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο µοντέλο - εξέλιξη του
προηγουµένου. Η νέα κάρτα, στα 24bit/96khz, διαθέτει
6 αναλογικές εισόδους balanced, 4 εισόδους µικροφώ-
νου µε phantom power και 8 εξόδους εκ των οποίων οι 2
είναι ψηφιακές. Η fast track ultra είναι συµβατή µε όλα
τα λειτουργικά συστήµατα. Έχει δε, αποσπάσει βραβείο
ποιότητας µηχανήµατος για το 2008. Στο πακέτο συµπε-
ριλαµβάνεται και το πρόγραµµα Ableton Live σε lite έκ-
δοση.

M-Audio - 
fast track ultra

M-Audio - 
Pro Tools

Για πολλούς κατόχους του προγράµµατος Pro Tools σε
έκδοση M-Powered, η εγκατάσταση του λειτουργικού
Leopard ήταν απαγορευτική. Παρότι, όλες οι άλλες µου-
σικές εφαρµογές προσαρµόστηκαν στο λειτουργικό αυ-
τό, τα Pro Tools παρέµεναν σε έκδοση µόνο για tiger
macos. Κυκλοφόρησε όµως, η νέα έκδοσή τους, που ό-
πως λέγεται, είναι συµβατή. Κρατώ βέβαια κάποιες επι-
φυλάξεις µέχρι προσωπικής δοκιµής. Τα αποτελέσµατα
θα σας τα ανακοινώσω σε επόµενο τεύχος µας. Αναµέ-
νω και τις δικές σας παρατηρήσεις.
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