
 

O seu microfone para levar 



 

Apresentando o primeiro pré-amplificador de microfone 
de qualidade de estúdio para a plataforma iOS 

Veja como usá-lo: Pegue o microfone que você usa todos os dias no palco ou 
no estúdio e ligue-o em seu dispositivo iOS. É simples assim. Precisa de 
Phantom Power? Acione o interruptor "Phantom Power". Parabéns, você acaba 
de se tornar um usuário profissional. 

Esta é talvez a apresentação de produto mais importante para os músicos e o 
resto do mundo civilizado desde o iPod e iPad. Agora, graças ao iRig Pre, você 
pode ligar o seu microfone favorito ao seu dispositivo iOS e juntar-se à 
revolução da música móvel. Crie música a qualquer hora, em qualquer lugar, 
com seus próprios microfones de alta qualidade no seu iPhone, iPod touch ou 
iPad. 



 

 

Então agora, se você quer gravar aquele riff especial usando seu próprio 
microfone de fita e mixá-lo no seu iPhone, você pode. Basta ligar o iRig Pré na 
entrada de fone de ouvido do seu dispositivo iOS, ativar a alimentação 
Phantom, se necessário, e abrir o seu software de gravação. 

Ei, isso é um pré-amplificador no seu bolso? 

Mas ora, por acaso é sim! O iRig PRE ostenta um design ultra-compacto, então 
ele cabe praticamente em qualquer lugar. Pouco maior do que uma bateria de 9 
volts, você vai se surpreender com o quão rápido você pode perder o seu iRig 
PRE. Mas não se deixe enganar pelo pequeno tamanho. iRig Pre é um pré-
amplificador de microfone com som profissional que vai impressionar a você e a 
seus amigos. 

Phantom do iPad 



 

O iRig Pre tem um recurso de Phantom Power de 48v que permite usar seu 
microfone condensador favorito com o seu dispositivo iOS. Mas não se 
preocupe... o Phantom Power não come sua bateria do dispositivo, ele leva uma 
bateria padrão de 9v. Você não está mais preso pelas correntes dos microfones 
passivos para as gravações móveis. Agora injete o chocante poder e a clareza 
do sempre popular microfone condensador no mundo das gravações emboladas 
e sem vida, com som de "rádio am". Você vai ser o herói de todo o mundo 
civilizado da gravação quando você soltar a fera para ouvidos virgens 
inocentes, agora graças à maravilha tecnológica que vai se tornar conhecido 
para o resto do mundo como iRig Pre, mas que você viu primeiro aqui. 

Ah, você também pode conectar um SM58 para sua voz soar normal e fabulosa. 
Legal. 

Ouça a si mesmo sobre os Tambores 

O iRig Mic Pré dispõe de uma saída de fone de ouvido 3,5 milímetros (P2) que 
permite que você monitore o som processado ... seja lá como for que você soe. 
Então, agora você pode finalmente dizer se você serve pra "Ídolo" . 



 

40 centímetros de Maravilha "Microfonal" 

Ao contrário de algumas outras empresas de cabo de microfone, nós 
fornecemos-lhe com surpreendentes 40 cm de espaço para posicionar o seu 
dispositivo. Então, se você quer fixar com velcro seu iRig Pre no pedestal do 
microfone e usar o iKlip Mini para apoiar o seu iPhone, você pode. E com total 
tranquilidade. Tenha certeza, você está protegido. 

2 Aplicativos grátis prontos pra levar 

Pra completar, você pode baixar da App Store dois aplicativos gratuitos para 
começar a gravar e "efeitar" sua voz: iRig Recorder FREE, um gravador e editor 
de waves simples de usar, e VocaLive FREE, o nosso processador premium de 
efeitos vocais em tempo real. 

https://www.ikmultimedia.com/products/irigrecorder/
https://www.ikmultimedia.com/products/vocalive/


 

Funciona com os seus dispositivos Android 

iRig PRE é totalmente compatível com dispositivos Android, então agora você 
pode usar seus microfones de estúdio e palco de alta qualidade para gravar 
áudio fabuloso em seu tablet ou telefone. E com iRig Recorder FREE for 
Android para Android, você pode capturar suas ideias musicais , performances, 
ensaios, etc, com qualidade de áudio intocada. Basta ligar o seu iRig PRE em 
sua entrada de fone de ouvido no seu dispositivo, iniciar seu app favorito de 
gravação, vocal ou música, e apertar "gravar". Agora você pode finalmente 
obter áudio de qualidade de estúdio no seu dispositivo Android. 

 

 

https://www.ikmultimedia.com/products/irigrecorderandroid
https://www.ikmultimedia.com/products/irigrecorderandroid
https://www.ikmultimedia.com/joomla/images/ik_images/product_page/irigrecorderandroid/big/samsungs3+irr+newmann+pre_top.jpg


 

Características: 

• Cabo TRRS de 40 cm para ligar na entrada de fone de ouvido 
de qualquer dispositivo iOS 

• Conector de entrada XLR para microfones 
• Controle de ganho 
• Phantom Power de +48 V 
• Saída para fones de ouvido 
• Chave On/Off 
• Alimentação/Phantom Power fornecidas por bateria de 9V 
• A duração da bateria é de aproximadamente 

30 horas com microfones dinâmicos e 
10 horas com microfones condensadores Phantom de estúdio 

• Baixe dois aplicativos gratuitos na App Store:  
- iRig Recorder FREE, um aplicativo de gravação/edição de voz fácil de usar,  
- VocaLive FREE, um aplicativo de processamento multi-efeitos para cantores. 

• Compatível com iPhone / iPod touch / iPad. 

 

https://www.ikmultimedia.com/products/irigrecorder/
https://www.ikmultimedia.com/products/vocalive/

