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*Versão DSP: Plug-ins para controlar os efeitos internos de DSP
da série UR-C.
Versão nativa: Plug-ins que funcionam como software
independente.
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Versão do plug-in DSP/versão nativa

Versão do plug-in DSP/
versão nativa

Guitar Amp Classics

Suporte do HiDPI e mudanças de
design
Os designs da GUI foram refinados e são
compatíveis com o HiDPI, garantindo a melhor
visibilidade dos monitores de alta resolução. Além
disso, o visor e a disposição dos parâmetros foram
alterados para melhorar a usabilidade.

Sweet Spot Morphing Channel Strip

REV-X
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Medidores de entrada/saída
Os medidores de entrada/saída foram
implementados para cada plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip
Medidores de entrada/saída

Novas funções do Sweet Spot
Morphing Channel Strip
Integração de versões estéreo e mono
Os plug-ins separados para os canais estéreo e
mono foram integrados.
Isso fornece uma única exibição do software DAW,
assim, você não precisa mais escolher entre
estéreo e mono ao selecionar o plug-in.

Função de ativação/desativação do
encadeamento lateral
Agora inclui uma prática chave liga/desliga para
o filtro de encadeamento lateral.

REV-X
Medidores de entrada/saída

Botão de ativação/desativação do encadeamento lateral

Função de ativação/desativação da
banda de EQ independente

Guitar Amp Classics
Medidores de entrada/saída

Agora inclui chaves de liga/desliga independentes
para cada banda de EQ.

Botões de Liga/Desliga da banda de EQ
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Versão do plug-in DSP/versão nativa

Janela de Conversor de predefinição
Foi adicionada a janela de Conversor de
predefinição para converter predefinições feitas por
Sweet Spot Morphing Channel Strip V1.2.5 ou
anterior para ser compatível com V1.5.0 ou
posterior. Clique no logotipo no canto superior
direito da tela para abrir essa janela.

Nova função do REV-X
Visor de gráfico 3D
Um novo visor de gráfico 3D mostra as
características de reverberação da reverberação
em três dimensões.

A janela Preset Converter (Conversor de
predefinição) é exibida automaticamente ao abrir o
Sweet Spot Morphing Channel Strip. Se quiser evitar
que ela apareça, marque "Don't ask me Again" (Não
perguntar novamente) e a janela não será aberta na
próxima vez.
Clique no botão "Yes" (Sim) para ativar o uso de
predefinições salvas em versões anteriores. Clique
no botão "Not Now" (Agora não) para abrir o plug-in
sem converter as predefinições anteriores.
AVISO
• As predefinições criadas pela versão V1.5.0 ou posterior
não são compatíveis com V1.2.5 ou anterior.
• Quando a versão V1.5.0 ou posterior tiver sido instalada no
computador que estava usando V1.2.5 ou anterior, a versão
mono do V1.2.5 ou anterior permanecerá. Se você abrir um
arquivo de projeto com a versão V1.2.5 ou anterior nesse
estado, o plug-in V1.2.5 ou anterior será carregado no canal
ao qual a versão mono foi atribuída. Se quiser substituí-lo
para um da versão V1.5.0 ou posterior, selecione
novamente os plug-ins de canal apropriados para V1.5.0 ou
posterior.
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Apenas a versão de
plug-in nativo

dspMixFx UR-C V1.5
Modo Voice Chat

Suporte de AAX
O Basic FX Suite agora é compatível com o AAX
Native. Você pode usar os plug-ins com ProTools.

Nova função do Sweet Spot
Morphing Channel Strip
Exibição de espectro do gráfico de EQ
A versão nativa do Sweet Spot Morphing Channel
Strip agora apresenta uma exibição de espectro do
gráfico de EQ. O botão de Liga/Desliga da exibição
de espectro no canto superior direito do gráfico de
EQ, permite mostrar ou ocultar o espectro.

Um novo modo de conversação de voz foi
adicionado à função loopback do hardware UR-C
para otimizar o uso com aplicativos de conversa
por voz.
Ao monitorar os sinais de entrada do aplicativo,
esse modo impede o feedback causado por
loopbacks e permite uma comunicação de voz mais
natural.

Alternando o modo loopback
O modo loopback pode ser alternado a partir de
dspMixFx UR-C.

Botão Spectrum View On/Off
(Liga/Desliga exibição de espectro)

Modo loopback

Descrição

Off

Desativa a função de Loopback.

Live Cast

A função de loopback convencional está
ativada. Todas as entradas para a
unidade e o sinal do computador são
mixadas e reproduzidas.

Voice Chat

Somente a entrada para a unidade será
mixada e reproduzida. O áudio do
aplicativo de conversa por voz não será
reproduzido.
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