
uTrack-24 recorder werkt. Voor deze feature 
wordt de uTrack-X32 via ethernet aangeslo-
ten op een netwerk. De uRemote software is 
beschikbaar voor Windows, OSX, iOs en 
Android. Het biedt je een simpele transport-
controle, zodat je ook takes kunt terugspelen. 
Via een simpele browser kun je eenvoudig 
takes selecteren. Voor het gebruik is deze 
software niet nodig maar wel handig. 
Trouwens, de complete playback-features 
van de uTrack24 zitten sinds fi rmware-versie 
3865 in de uTrack-X32. Je kunt dus meer-
sporenopnamen vanuit je daw met uTool 
exporteren naar een usb-schijf voor meer-
sporenplayback via de uTrack-X32, maar 
ook je complete playlist voorbereiden. 
Functies als Gapless Playback en Instant 
Play (instarten van play-functie zonder 
delays) zijn daarmee ook op de uTrack-X32 
beschikbaar. Zo is de uTrack-X32 behalve 
een meersporenrecorder ook een fl exibele 
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  HET OORDEEL

 • simpele 1-knopsbediening
 • eenvoudig in gebruik
 • handige uRemote software
 • scherpe prijs

 • geen

+
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door Marnix Bosman > marnix@interface.nl

SPECIFICATIES

•  expansiekaart voor de 
Behringer X32 en 
Midas M32

•  multichannel 
audio-interface

•  multichannel 
usb-recorder/player

• 32 kanalen
• 24bit/48kHz
• 1-knopsbediening
•  inclusief bedieningssoft-

ware (Mac, Windows, 
iOs en Android) en 
transfersoftware 
(Mac, Windows)

INFO

•  Prijs incl: 
€ 235,-

•  Distributie: 
Cymatic Audio online

•  Internet: 
www.cymaticaudio.com 

•  walkthrough 
door Cymatic

• handleiding

Ben je in het bezit van een Behringer X32 digitale mixer 
of overweeg je een van de modellen uit de X32-serie aan 
te schaff en? Lees dan vooral verder. Cymatic Audio maakt 
een insteekkaart die je niet mag missen.

Multitracken 
met je X32

De X32 console is een absoluut suc-
cesnummer voor Behringer. Met de 
overname van mengtafelfabrikant 

Midas haalde Behringer in een klap enorm 
veel expertise in huis, met als resultaat de 
X32; een volledig digitale 40-kanaals meng-
tafel met heel veel slimme features en een 
uitstekende audiokwaliteit. De signatuur van 
Midas is duidelijk zichtbaar in de X32 (IF 163) 
en de X32 Compact (IF 175).

De X32 wordt standaard geleverd met de 
X-USB insteekkaart: een 32x32 usb-audio-
interface. Via die kaart kun je 32 kanalen 
audio van de X32 op een extern apparaat of 
een computer opnemen en weer afspelen. 
Erg handig in de studio, maar vooral ook op 

locatie. Behringer heeft daarnaast insteek-
kaarten met fi rewire-, adat-, madi- of 
dante-interfaces. ‘Heel mooi, maar er ont-
breekt nog iets…’zullen ze bij Cymatic Audio 
hebben gedacht. 

Nieuwe kaart
Cymatic Audio presenteert zichzelf als ‘The 
Home of Live Recorders/Players’, en dat is 
terecht. Het productgamma bestaat uit ver-
schillende multitrackrecorders waarmee je 
snel en eenvoudig een opname op locatie of 
in de studio kunt maken. Vooral in een live-
situatie zijn deze recorders erg handig voor 
bijvoorbeeld een virtuele soundcheck met 
een eerder gemaakte opname. Op basis van 
de ervaringen opgedaan met de uTrack -24, 

een standalone 24-kanaals usb-recorder/
player, heeft Cymatic Audio de uTrack-X32 
ontwikkeld. Deze 32-kanaals usb-recorder/
player kun je gebruiken in plaats van de 
X-USB kaart in je X32 (of Midas M32). 

De uTrack-X32 vervangt dus de X-USB kaart, 
maar de usb-interfacefunctie blijft behouden. 
Je krijgt er echter een 32-kanaals usb-recorder/
player bij. Dankzij deze kaart heb je voor het 
maken van een multitrackopname genoeg 
aan een fl inke externe usb-harddisk. Je com-
puter kun je voortaan thuis laten.

Simpel 
De uTrack-X32 herkent alleen fat32-gefor-
matteerde schijven. Met een (verdiept 
opgestelde) formatknop kun je een schijf 
formatteren. Een meerkleuren status-led geeft 
de actieve status van de kaart aan, en met 
een verlichte Rec-knop op de kaart zelf start 
je een opname. Met deze knop kun je ook 
de opname stoppen of een nieuwe take 
tijdens een opname starten. Op de schijf 
worden de opnamen overzichtelijk per take 
opgeslagen in multitrack wav-bestanden. De 
recorder neemt in de praktijk continu op, 

waardoor er geen vertraging zit tussen het 
indrukken van de opnameknop en de werke-
lijke opname. Je zult dus niets missen. De 
usb-interfacefunctie vervalt zodra je een harde 
schijf aansluit, dus je kunt de interface en 
harddiskrecorder niet tegelijkertijd gebruiken. 
De recorder hanteert de resolutie die op de 
X32/M32 is ingesteld (maximaal 24bit/48kHz).

De multitrack wav-bestanden kun je een-
voudig inlezen in je daw, of met behulp van 
de Cymatic uTool software opsplitsen in 
losse wav-fi les. De recorder neemt altijd alle 
32 kanalen op, zelfs als je maar twee tracks 
op je tafel gebruikt. Zo loop je nooit het 
risico per ongeluk bepaalde sporen niet op 
te nemen. Liever de te veel opgenomen 
tracks weggooien dan achteraf ontdekken 
dat cruciale partijen ontbreken.

Voor meer controle dan de 1-knopsbedie-
ning op de kaart heeft Cymatic de uRemote 
software ontwikkeld, die ook met de 

player geworden, waarmee je moeiteloos 
meersporen backingtracks kunt instarten.

Conclusie
Behringer zal er waarschijnlijk van balen dat 
ze deze kaart niet zelf hebben bedacht. De 
uTrack-X32 is al wat langer op de markt, maar 
door recentelijke prijsverlagingen én de 
fi rmware-update is de kaart nog veel interes-
santer geworden. De uTrack-X32 werkt 
probleemloos en eenvoudig. Daarmee is het 
voor vrijwel elke gebruiker van een Behringer 
X32 of Midas M32 een bijna onmisbare optie. ■

uTrack-24 recorder werkt. Voor deze feature player geworden, waarmee je moeiteloos 
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