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Naast de twee preamps die ook dienst-
doen als d.i., een usb-connector voor 
bijvoorbeeld een dongle en zelfs een 

ingebouwde midi-interface, krijg je namelijk 
ook een licentie voor Ableton Live Lite, Arturia 
Analog Lab, Guitar Rig 6 LE, een viertal 
Arturia effecten en een paar maanden Splice 
erbij. Zo koop je dus in een klap alles wat je 
nodig hebt als startende producer, of natuur-
lijk gewoon een compact setje voor onderweg.

Latency-vrij
De twee xlr/jack-combi-inputs die voor micro-
foons, lijnsignalen en gitaren te gebruiken 
zijn, beschikken – ondanks dat de MiniFuse 2 
bus-powered is – gewoon over 48V fantoom-
voeding. Rechts naast de grote volumeknop 
vind je twee kleinere draaiknoppen voor 
hoofdtelefoonvolume en de balans tussen de 
input en het geluid van de computer. Directe 
latency-vrije monitoring dus; zeker een plus. 

Hoewel het, zoals gezegd, geen heel duur 
apparaat betreft, is de bouwkwaliteit van 

Meeneempakket

apparaat betreft, is de bouwkwaliteit van 

Arturia’s nieuwe MiniFuse 2 lijkt zich vooral te richten 
op de reizende slaapkamerproducer. Dat zie je behalve 
aan de features, zeker ook aan de prijs: je haalt deze 
2-kanaals interface al in huis voor 149 euro. Niet gek 
als je bedenkt dat je hiervoor behalve het kleine 
kastje, ook een erg leuk softwarepakket krijgt.

deze interface meer dan prima. De kleine 
knoppen zijn 7-hoekig (en de grote 9-hoekig); 
dat komt het knopgevoel zeker ten goede. 
Maar ook de behuizing voelt aan alsof hij 
tegen een stootje kan. Je kunt de MiniFuse 2 
prima in je rugzak gooien als je hem mee-
neemt naar een sessie op locatie.

Gain en klank
De preamps klinken, als je ze in de context 
van de prijs bekijkt, zeker niet onverdienstelijk. 
Plug je een basgitaar direct in, dan weten de 
preamps een behoorlijk volle klank neer te 
zetten met een stevig fundament en een 
aangename ronk. Met een beetje compressie 
erbij staat het stevig. Bij vocalen valt op dat 
de klank nooit helemaal open gaat. Voor 
sommige genres hoeft dat helemaal geen 
probleem te zijn. Ben je op zoek naar een 
fl uwelen, gepolijste sound en heb je een 
kwaliteitsmicrofoon, dan zul je natuurlijk 
dieper in de buidel moeten tasten

De hoofdtelefoonuitgang klinkt voor een 
desktop-interface behoorlijk krachtig. Er is 
meer dan genoeg power om een hoog--
ohmige hoofdtelefoon aan te drijven en het 

valt op dat de weergave tot behoorlijk ver in 
het laag strak blijft. Wel lijkt er in het mid-
laag wat versmering te ontstaan, wat ten 
koste gaat van de precisie in de aanslag van 
percussieve geluiden met een belangrijk 
deel van de toon in die regionen. Denk dan 
bijvoorbeeld aan de diepere snaredrum of een 
soulvolle kick. De main-out klinkt op zich 
prima, maar vertoont wel een ietwat 
onnatuurlijke holheid in het mid-laag.

Conclusie

Als je echt enorm kritisch gaat luisteren, 
hoor je wel wat beperkingen in de output, 
maar we hebben het hier over een betaal-
bare interface. Deze MiniFuse 2 biedt alles 
wat je nodig hebt en is mede dankzij het 
bijgeleverde softwarepakket, een erg leuk 
startpunt voor de beginnende producer. Ben 
je net gestart met opnametechniek of 
productie en ben je op zoek naar een zeer 
compleet en betaalbaar opnamepakket voor 
onderweg, dan is de MiniFuse 2 een prima 
optie. ■

info

•   Prijs incl.
€ 149,-

•  Distributie
Pro Media Connect

•  Internet
arturia.com 
promediaconnect.nl

specifi caties

•  2 line/mic/gtr-combi-
inputs met mic-preamp

• 2 trs line-outputs
•  hoofdtelefoonaan-

sluiting met eigen 
volumeknop

• midi-in/out
•  usb2.0 interface met 

usb-c-connector
• i ngebouwde usb-

A-hub
• bus-powered
•  192kHz max. 

samplerate
• direct monitoring
•   verkrijgbaar in zwart 

of wit 
bijgeleverde 
software:

• Arturia Analog Lab Intro
• 4x Arturia FX
• Ableton Live Lite
•  Native Instruments 

Guitar Rig 6 LE

het oordeel

+  prijs-kwaliteitver-
houding

+  goed aanvullend 
softwarepakket

+ directe monitoring

–   klank main-out kan 
beter
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INTERFACE XTRA
• korte introductie
•  tutorials met verschillende 

daw’s

• handleiding

MiniFuse-familie
Er is ook een vrijwel identieke MiniFuse 1 met slechts één input en stereo-out voor € 99,-. De 
grotere MiniFuse 4 heeft twee extra lijningangen, vier line-outputs, twee koptelefoon-
aansluitingen en een dubbele usb-hub. Voor de voeding is een externe adapter nodig. Deze 
MiniFuse komt pas in 2022 uit; de prijs is nog niet bekend.
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