
Syng, spil og øv med dine favorit iOS-enheder 
 
Syng og afspil lyd i høj kvalitet 
CUBE Lite MONITOR er udstyret med jack-inputs så du kan tilslutte en mikrofon og et monoinstrument eller ét 
stereoinstrument.  Reverb og echo-effekter er lette at bruge og giver en lækker ambience til sang og spil. Det 
powerfulde 2.1 Channel lydsystem har stereohøjttalere og en integreret subwoofer der leverer en fantastisk fyldig og 
rund lyd for en kompakt monitor. Til lydløs øvning kan du koble et par hovedtelefoner til og mute de indbyggede 
højttalere. 
 
Enkel integration med iOS-enheder med i-CUBE LINK 
i-CUBE LINK gør det muligt på en enkel måde at integrere din iPhone, iPad eller iPod touch med CUBE Lite MONITOR 
så du kan øve music, afspille sange og optage. Med en enkelt kabelforbindelse bliver CUBE Lite et audio-interface til 
din iOS-enhed og gør det muligt at afspille og/eller optage musik med hvilken som helst audio app. Bare benyt det 
inkluderede kabel og tilslut din iOS-enhed til i-CUBE LINK jack og brug så CUBE Lite MONITOR til at blande din 
mikrofon/instrument med audioen fra din iOS-enhed.  Det alsidige i-CUBE LINK jack kan også bruges som et simpelt 
stereoinput, hvilket gør det muligt at hooke op med næsten enhver audio-enhed og afspille den igennem CUBE Lite. 
 
CUBE JAM App 
Den gratis Roland CUBE JAM app forvandler din iOS-enhed til et powerfuldt redskab til audio-optagelse og øvning. Via 
i-CUBE LINK kan du spille og synge med på musik fra CUBE JAM gennem CUBE Lite MONITOR og senere gemme din 
performance i app’en. Når du er færdig kan du justere volumen på din performance og backing-musikken uafhængigt i 
CUBE JAM, og så eksportere dit mix som 16-bit, 44.1 kHz WAV-fil og dele det med dine venner og familie. Yderligere 
på menuen er der forskellige cool features til musikøvning og sanglæring, inklusiv tempoændring, pitch-justering så du 
kan ændre tonearten så den passer til din stemme og Center Cancel-funktion til at lave minus-one tracks til sang 
karaoke-style. 
 
Direct Mode 
Normalt, når man optager fra CUBE Lite MONITOR ind I CUBE JAM eller en anden app, så opfanger det lyden som vi 
hører den, med den indbyggede reverb/echo-effekt tilføjet. Ved at aktivere CUBE Lites Direct Mode-funktion kan du 
optage den rene, tørre lyd mens du hører lyden med effekterne. Ved at optage tørre tracks på denne måde har du 
muligheden for at eksperimentere med processen senere, ved at benytte en audio-app efter eget valg. Direct Mode 
gør det også muligt at bruge real-time processing i enhver app med live outputtet gennem CUBE Lite MONITOR. 
 
Stilfuldt design til moderne omgivelser  
Med dens kompakte tabletop-design og smukke hvide finish falder CUBE Lite MONITOR fint ind i ethvert hjemmemiljø. 
Udover at være en fantastisk forstærker til mikrofoner og instrumenter kan den også fungere som højkvalitets 
lydsystem til dit digitale musikbibliotek. Brug den i din stue til hjemmeunderholdning og karaokesjov, i dit soveværelse 
som musikøveredskab eller på kontoret som et højkvalitets lydsystem til din PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUBE Lite MONITOR: Monitor Amplifier 

Syng, spil og øv med dine favorit iOS-enheder 
Output 

10 W (Stereohøjtalere 3 W x 2 + Subwoofer 4 W) 
Nominal Inputlevel (1 kHz) 

[STEREO MODE] L (MONO), R: -20 dBu [MIC MODE] MIC: -40 dBu LINE: -20 dBu i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu 
Højtalere 

7.5 cm (3 tommer) x 3 
Controls 

POWER switch Mode switch (STEREO/MIC) VOLUME knap LOW knap MIDDLE knap HIGH knap REVERB/ECHO knap 
Control (i-CUBE LINK/STEREO AUX IN) 

VOLUME knap 
Indikator 

Mode 
Connectors 

L (MONO)/MIC jack: 1/4-inch phone type R/LINE jack: 1/4-inch phone type i-CUBE LINK/STEREO AUX IN jack: 4-pole miniature phone type 
PHONES jack: Stereo miniature phone type DC IN jack 

Strømforsyning 
AC adaptor (DC 5.7 V) 

Strømforbrug 
1000 mA 

Tilbehør 
Manual AC adaptor Minikabel (4 poles) 

Størrelse og Vægt (eksklusiv AC adaptor) 
Bredde 

250 mm 
9-7/8 tommer 

Dybde 
147 mm 
5-13/16 tommer 

Højde 
135 mm 
5-6/16 tommer 

Vægt 
1.7 kg 
3 lbs. 12 oz. 
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