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DE TERMINAL MIX 8 WERD DOOR RELOOP IN SAMENWERKING MET SERATO
ONTWIKKELD, WAARDOOR HARDWARE EN SOFTWARE OPTIMAAL MET ELKAAR
COMMUNICEREN. HET EFFECTGEDEELTE KOMT VAN IZOTOPE, EEN WELBEKENDE ONTWIKKELAAR VAN PROFESSIONELE AUDIO PLUGINS. DANKZIJ DIE
SAMENWERKINGEN EN BOUWKWALITEIT KAN JE DE TERMINAL MIX 8 MET
RECHT EEN HIGH END CONTROLLER NOEMEN.

De Terminal Mix 8 ziet er goed uit, is degelijk gebouwd
en geeft dankzij de hoogwaardige, interne geluidskaart
een zeer goed geluid. HIj is overzichtelijk ingedeeld
waardoor je in één oogopslag alle functies lokaliseert en
eigenlijk meteen aan de slag kan. De functionaliteit van
de Terminal Mix 8 wordt goed duidelijk als blijkt dat hij
dankzij de shiftknop meerdere opties onder de knoppen
heeft. Die geven de gebruiker nog meer mogelijkheden.

OVERZICHT
Een overzicht van de mogelijkheden: met de jogwheels
kan je vier decks besturen. Onder de jogwheels bevinden
zich vier verlichte rubberen transportknoppen: een stutter, control, deck en switchknop. De pitch faders zijn lekker lang een hebben een virtueel nulpunt. Naast de pitch
faders heb je de performance pads en de effectknoppen.
Via het drop down menu in Serato heeft iZotope deze
controller tot de tanden bewapend met effecten. Naast
de effectknoppen zit een vierde knop, voor het bepalen
van de lengte van het effect. In combinatie met de
shiftknop kan je snel loops maken en deze van lengte
veranderen.
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Naast de looping modus heb je ook nog de slice optie,
hiermee wordt de track in acht gelijkmatige delen gehakt
en verdeeld over de acht performance pads.
Aanvullend heeft de Terminal Mix 8 ook nog een
krachtige Serato DJ SP-6 sampler, met vier banken
met elk zes samples. De sampler kan met de speciale
samplerdraaiknop geladen worden. Met de performance
pads kunnen de samples afgespeeld worden.
De performance pads veranderen van kleur naar gelang
de functie die ze op dat moment hebben. De acht pads
zijn ook in dual modus te gebruiken, waarbij de pads
worden verdeeld in twee modi.
Nieuw op de Terminal Mix 8 is de omnifilter. De omnifilter
heeft zowel een high pass als een low pass functie
waarmee je prachtige filter weeps kan maken.
Onder de omnifilterknoppen bevindt zich de grote track
search&selectknop waarmee je door de verschillende
Seratoschermen en modules kan scrollen, zoals het
‘prepare’ scherm. Dit preparescherm is ook een van de
verborgen krachten van de Terminal Mix 8; het geeft je
de mogelijkheid om tijdens je set tracks snel en makkelijk voor te bereiden met cuepunten, loops en samples.
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De Terminal Mix 8 heeft ingangen voor een microfoon
en een aux-kanaal dat ook als een phonokanaal gebruikt
kan worden. Er zijn ook nog twee handige knopjes
waarmee je deze twee kanalen door de software kan
laten lopen zodat je effecten, equalizing en filtering kan
gebruiken.
Aan de achterkant van de Terminal Mix 8 zit de adapteringang, want deze bad boy heeft wel stroom nodig.
Naast de adapteringang zit nog een handig lipje waarmee je het stroomsnoer kan zekeren tegen losschieten
bij verplaatsing. Naast de usb-ingang en de outputs
zitten aan de achterkant ook knoppen om de ledverlichting van de controller te dimmen en een knop om de
outputleds te laten schakelen tussen master output en
pre fader output.

TIME TO PLAY
De Terminal Mix 8 is een hele mooie en zeer uitgebreide
leuke controller die je de mogelijkheid geeft om te
improviseren en gemakkelijk tracks voor te bereiden
terwijl je optreedt. De handelingssnelheid van de jogwheels is strak en de knoppen en faders hebben genoeg

ruimte om ze snel en makkelijk te kunnen bedienen.
Dat brengt orde en overzicht in alle mogelijkheden die
je voorgeschoteld krijgt op deze heftige controller. De
grote track selectieknop maakt het zoeken en scrollen
erg gemakkelijk en is met de omliggende knoppen zeer
functioneel. De shiftknop geeft veel extra functies zoals
effect select, slip en scrub modus.
Aan jou om alle mogelijkheden te ontdekken, dit kan
je spelenderwijs doen maar ook met de video tutorials
die je via de Reloopwebsite kan krijgen. Het aanmelden, downloaden en installeren gaat makkelijk via de
Seratowebsite. Voor de rest is alles eigenlijk simpel:
aansluiten en spelen maar. Er is geen interne software
routing nodig.
Ook voor deze controller geldt de regel ‘Kijk eerst goed
rond en bedenk wat jij nodig hebt in een controller voordat je er een aanschaft’. Maar als je er klaar voor bent
en je wil qua mogelijkheden nog jaren vooruit dan heb je
aan deTerminal Mix 8 een hele goeie controller voor een
hele mooie prijs.
www.reloop.com/reloop-terminal-mix-8
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