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• A versão do efeito DSP funciona no dispositivo.

• A versão do plug-in funciona como software em seu 
computador.
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Plug-in

Novas funções do Guitar Amp 
Classics (comum nas versões DSP 
e nativa)

Ponte de ruído
Uma função de ponte foi adicionada. Ao configurá-
la corretamente, você pode remover ruídos 
desnecessários quando não estiver tocando.

Simulações de gabinetes
A função para selecionar um gabinete simulado foi 
adicionada. Isso permite a expansão da faixa de 
criação de sons. 

Para os tipos e características de gabinetes que 
podem ser selecionados, consulte o documento 
Tipos e características de gabinetes no Manual de 
operação Basic FX Suite.

A função para selecionar a posição do microfone 
virtual para colocação na frente do gabinete foi 
adicionada. Existem duas posições que podem ser 
selecionadas: Center (centro) e Edge (borda).

Novos recursos do Guitar Amp 
Classics (somente na versão nativa)

Alternância MONO / STEREO
Agora, quando você insere o Guitar Amp Classics 
em um canal estéreo, a função de alternância 
MONO / STEREO é exibida. Em STEREO, a entrada 
de sinal com estéreo é processada pelo Guitar Amp 
Classics como está. Em MONO, a entrada de sinal 
estéreo é mixada em mono e então processada 
pelo Guitar Amp Classics. A operação quando você 
define a chave seletora MONO/STEREO para 
MONO é a mesma até V1.5.

Ativação/desativação da ponte 
de ruído

Nível da ponte de ruído

Seleção do tipo de gabinete

Seleção da posição do microfone

Alternância entre mono/estéreo
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Janelas dedicadas para a série Cubase

Configuração do vínculo de canal adicionada ao campo de configuração 
de entrada de hardware

Agora é possível definir vínculos de canal na área de configurações de entrada de hardware da série UR-C 
que aparece no inspetor da janela do projeto.
Ativa (aceso) ou desativa (apagado) os vínculos de canal de dois canais adjacentes. Quando ativado, os dois 
canais são vinculados e funcionam como um canal estéreo.

Operações da série UR-C habilitadas na tela Mix Console

Os parâmetros da série UR-C na unidade agora são exibidos no rack [Hardware] ([MixConsole]  [Racks]  
[Hardware]). Isso permite que você trabalhe com a série UR-C enquanto trabalha com o MixConsole sem 
retornar ao inspetor da janela do projeto.
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dspMixFx UR-C

Adição da função de atualização 
de firmware

Agora é possível atualizar o firmware da unidade 
principal do UR-C do dspMixFx UR-C.

1. Conecte a unidade principal do UR-C com 
uma versão de firmware anterior à versão de 
firmware no dspMixFx UR-C instalada em 
seu computador. 
A tela FIRMWARE UPDATER abre automaticamente.

OBSERVAÇÃO
Você pode cancelar* a atualização clicando no botão 
[CLOSE].

2. Clique no botão [START].
A atualização do firmware será iniciada.

3. Após a conclusão da atualização, pressione 
o botão [CLOSE] para fechar a tela.

* Se você cancelar na etapa 1, sempre poderá atualizar 
o firmware em [Firmware] na tela de configuração.

Firmware
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Usabilidade aprimorada (somente UR816C)

Ao usar o UR816C, a exibição da tela do dspMixFx UR-C agora pode ser ampliada ou reduzida para 
a esquerda. Isso fornece usabilidade aprimorada.

Dimensio-
namento
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