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IK Multimedia had al diverse keyboardcontrollers 
in het programma en brengt nu een versie uit 
met ingebouwde geluidskaart. En nog veel 
meer mogelijkheden, zo blijkt..

kunststof behuizing biedt plaats aan 25 of 
49 fullsize toetsen, 4 aanraakgevoelige 
encoders, een data-dial met drukknop, 8 
aanslaggevoelige pads, pitch en modulatie-
strip. Voor de 49-toetsen-uitvoering is er een 
sectie transporttoetsen en ook nog twee 
extra controller strips. De pads en knoppen 
zijn netjes boven de toetsen gerangschikt. 

door Stefan Robbers > stefan@interface.nl

INFO

•  Prijs excl: 
25 toetsen € 219,- 
49 toetsen € 329,- 
iRig Keys I/O Mic € 79,- -

•  Distributie: 
Pro Media Connect, 
0252 629365

•  Internet: 
www.promediaconnect.nl, 
www.ikmultimedia.com

  HET OORDEEL

 • alles-in-1-oplossing
 • veel handige en slimme functies
 • zeer compact en toch fullsize toetsen

 • geen midi learnfunctie voor de knoppen
 • 25 toetsen-model heeft geen transportsectie

+

–SPECIFICATIES

•  midi-keyboardcontroller 
met ingebouwde 
24-bit/96kHz 
audio-interface

•  25 of 49 fullsize, aanslag-
gevoelige toetsen

•  mfi-gecertificeerde light-
ning-aansluiting voor iOS

•  2 slider strips voor pitch 
en modulatie 
(programmeerbaar)

•  octaaf-, program change- 
en transportknoppen

•  5 aanraakgevoelige draai-
knoppen, 
programmeerbaar

•  8 aanslaggevoelige multi 
color pads

•  Neutrik xlr/jack-combo-
ingang voor lijn, instrument 
en microfoon

• 48V fantoomvoeding
•  gebalanceerde stereo 

jackuitgangen
• hoofdtelefoonuitgang
•  voeding uit usb of 4 

AA-batterijen
•  met ministatief voor 

mobiele apparaten
•  inclusief software-instru-

menten en pro-studio 
processors

•  opties; gigbag, externe 
adapter (laadt ook iOS-
apparaten op)

advertentie

fabriekspresets, onder meer voor Logic 
en software plug-ins van IK Multimedia 
zelf. Je krijgt er een heleboel software 
bij, zoals een volledige Sampletank 3, 
T-racks4 deluxe, Syntronik Pro-V en 
Miroslav Philharmonik 2 CE.

Conclusie
 Ik Multimedia heeft met de iRig Keys I/O 
een zeer handige, compacte en multi-
functionele controller gebouwd. De com-
binatie van audio, midi, toetsen, knoppen 
en stroomvoorziening is bijzonder 
geslaagd. Fijn zijn de grote toetsen, die 

iedereen die op zoek is naar een compacte 
en fl exibele manier van muziek maken. ■

ook nog eens lekker spelen. Het lichte 
plastic uiterlijk is wel wat gevoelig voor 
beschadigingen, dus een gig bag is zeker 
aan te bevelen. Over alles is goed nage-
dacht; de indeling klopt, de knoppen zijn 
goed te programmeren en de audio-interface 
klinkt prima en heeft een lage latency. En 
dan is er nog het uitgebreide softwarepakket 
dat je erbij krijgt. Een aanrader voor 

• introductie
•  tutorials voor 

diverse 
platforms

• handleiding

De toetsen voelen verrassend goed aan, 
spelen prima en zijn ook aanslaggevoelig. 
Achterop zit een device-plug en een mini-din-
aansluiting waarvoor zowel een usb- als een 
lightning-kabel meegeleverd wordt. Het 
apparaat is mfi -gecertifi ceerd, wat inhoudt 
dat het out of the box werkt met alle iOS-
apparaten en midi en audio biedt via light-
ning. Verder zitten er een hoofdtelefoon, 
mono xlr/jack-ingang en stereo jackuitgan-
gen op met volumeregeling. Op de achter-
zijde vinden we nog de usb-aansluiting en 
een ingang voor de adapter (optioneel). De 
voeding loopt via usb, batterijen of een 
externe voeding. In het laatste geval laadt 
het apparaat het aangesloten iOS-apparaat 
ook op.

Alles erin
De audio-interface doet zijn werk goed. De 
kwaliteit is uitstekend, en er is weinig 
latency. De audio-ingang is mono, maar kan 
wel tot 24bit/96kHz opnemen. Er is een 
speciale zwanenhals condensatormicrofoon 
verkrijgbaar van IK Multimedia zelf: de iRig 
Keys I/O Mic voor live zangeffecten. Maar 
ook een standaard condensatormicrofoon 
werkt prima. Zowel audio als midi zijn class-
compliant, de iRig Keys I/O heeft dus geen 
drivers nodig en werkt zo uit de doos met 
Mac, Windows en iOS. Voor iOS-apparaten 
zit er een houder bij die je aan het toetsen-
bord kunt klikken en waar je een mobiel 
apparaat rechtop kunt plaatsen.
Met het numerieke display, in combinatie 
met de dialknop, kun je de encoders en 
pads instellen. De pads versturen program 
changes, nootwaardes en midi control 
changes, en ook de knoppen kun je zo snel 
van een cc-nummer voorzien. Je settings sla 
je op in een user preset die je terug kunt 
roepen via de pads. Er is ook een aantal 

De iRig Keys werkt met iOS, Mac en 
pc. Het is een keyboardcontroller, 
gecombineerd met een midi/audio-

interface, en lijkt daarmee wel een soort 
compilatie van een heleboel andere 
IK-apparaten. De zeer compacte, witte 

Geslaagde 
compilatie 

Purity Transformed
AT5047 
Premier Studio Condenser Microphone

Building on the AT5040’s breathtaking purity of sound, the new AT5047  

combines the four-part rectangular element of its predecessor with  

a transformer-coupled output to create a mic with exceptionally wide 

dynamic range and remarkable versatility. This is purity transformed.   
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