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Zacznijmy od skrótowego opisu mo liwo ci Tapco 
Mix.260FX. 
Mikser ten mo e przyj  cztery monofoniczne sygna-
y mikrofonowe i liniowe oraz cztery stereofoniczne 
o poziomie liniowym. Dodatkowy wlot stereo CD/
Tape realizowany jest na gniazdach RCA. Sygna y 
z poszczególnych kana ów mo na wys a  na podgrup  
Sub 1-2 oraz na sum  g ówn . Mix.260FX wyposa o-
no ponadto w dwa tory wysy kowe, Aux Mon (przed 
t umikiem) oraz Aux FX (po t umiku). Ten drugi jest 
domy lnie przypisany do wbudowanego 20-bitowego 
procesora efektów, oferuj cego pog osy, delay’e oraz 
efekty modulacyjne. 

Sekcja wej ciowa
Testowane urz dzenie wyposa ono w cztery pream-
py, dzi ki którym wzmocnimy sygna  mikrofonowy 
o 50 dB. Channel Strip Mix.260FX rozpoczyna gniazdo 
XLR, poni ej którego znajduje si  wej cie TRS, gdzie 
mo emy poda  sygna  liniowy o poziomach z prze-
dzia u od -45 do +18 dBu. Za regulacj  wzmocnienia 
zarówno sygna ów liniowych, jak i mikrofonowych 
odpowiada pokr t o Gain. Obok ulokowano w cznik 
filtru górnoprzepustowego o cz stotliwo ci odci cia 

75 Hz. W kanale stereofonicznym, kosztem przycisku 
odci cia dolnego pasma, umieszczono prze cznik po-
ziomu sygna u, który podajemy na dwa gniazda TRS. 
Wci ni ciem przycisku wybieramy ni szy poziom 
(-10 dBV) a jego wyci ni ciem wy szy (+4 dBu).

Korekcja
Poni ej gniazd wej ciowych znajdziemy korektor. 
W kanale monofonicznym sk ada si  on z trzech 
filtrów. Korekcja najwy szych i najni szych cz sto-
tliwo ci oparta jest o filtry pó kowe. Pierwszemu 
z nich przypisano cz stotliwo  80 Hz, a drugiemu 
12 kHz. Natomiast korekcja rodka zrealizowana zo-
sta a na filtrze z przestrajan  cz stotliwo ci  rodko-
w , od 100 Hz do 8 kHz. We wszystkich przypadkach 
warto  t umienia b d  wzmocnienia wynosi +/- 15 dB. 
Nieco inny jest korektor w kanale stereofonicznym. Za-
stosowano w nim cztery filtry ze sztywno przypisany-
mi pasmami. W pa mie najwy szym i najni szym za-
chowano te same warto ci cz stotliwo ci, natomiast 
barw  rodka zmieniamy w punkcie 500 Hz i 3 kHz. 

Wysy ki
W ka dym kanale mamy mo liwo  pos ania sygna u 
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Tapco MIX.260FX - 860 PLN brutto

WYBRANE PARAMETRY 

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 150 kHz (+0, -1 dB)
Zniekszta cenia THD: < 0,005% @ +4 dBu
Szumy: -129 dBu (wej cia), -105 dBu (wyj cia)
Przes uchy mi dzykana owe: -90 dB @ 1 kHz
Impedancja wej ciowa: 2,6 kΩ / 20 kΩ (mic 
/ line)
Impedancja wyj ciowa: 240 Ω / 120 Ω (sym. 
/ niesym.)
Maksymalny poziom wej ciowy: +12 dBu / +30 
dBu (mic / line)
Maksymalny poziom wyj ciowy: +4 dBu (main, 
aux, ctrl room)
Wymiary (W × S × G): 114 × 348 × 384 [mm] 
Waga: 6 kg

Tapco Mix.260FX
mikser analogowy z procesorem efektów

Niewielki mikser staje si  
powoli sta ym wyposa eniem 
artystów i ma ych kapel wykonuj cych 
swoj  muzyk  w klubach, zw aszcza gdy posiada on 
wbudowany cyfrowy procesor efektów. Dzi ki temu muzycy 
staj  si  powoli samowystarczalni, kreuj c swoj  wizj  artystyczn  
zarówno od strony instrumentalnej, jak i akustycznej. Naprzeciw ich 
oczekiwaniom wychodzi firma Tapco. 
W sk ad jej oferty wchodz  dwa modele serii Mix FX – 260 
i 220. Miksery te ró ni  si  mi dzy sob  jedynie liczb  kana ów 
stereofonicznych, korekcj  oraz metod  routingu sygna u. 
O tym, jak wykorzysta  Mix.260FX oraz o innych jego funkcjach, 
dowiecie si , drodzy Czytelnicy, z niniejszego artyku u.



korektor graficznymikser analogowy

wej ciowego na dwa Auxy. Pierwszy z nich, tzw. Aux 
Mon oznaczony kolorem bordowym, s u y g ównie do 
wysy ania sygna ów na monitory ods uchowe. Aby 
zmiany w miksie nie powodowa y ró nic poziomów 
w ods uchach scenicznych, nale y przyciskiem obok 
suwaka wybra  tryb pracy Pre. Wówczas d wi k wy-
sy any jest po korekcji, ale sprzed t umika. Sygna y 
pojawiaj  si  na wyj ciu Aux Mon Send umieszczo-
nego w górnej cz ci miksera. Ca kowity poziom na 
Aux Mon ustawiamy pokr t em w sekcji Master Aux 
Send. Warto przed koncertem ustawi  je w pozycji „U” 
(Unity Gain), aby wiedzie , jaka porcja sygna u pojawi 
si  w monitorach. 
Wysy k  Aux Mon mo na alternatywnie wykorzysta  
w celu podania d wi ku na zewn trzny procesor 
efektów. W tym celu nale y wybra  tryb Post i sko-
rzysta  ze stereofonicznego powrotu, z którego sygna  
mo emy poda  na szyn  g ówn  lub podgrup . Jed-
nak w tym celu lepiej skorzysta  z  drugiego Aux-a, 
oznaczonego jako FX. Przyporz dkowane mu ó te 
pokr t o w kanale wysy a sygna y po korekcji i po su-
waku. Zewn trzne urz dzenie efektowe pod czamy 
do odpowiednich gniazd wyj ciowych (Aux FX Send) 
i wej ciowych (Aux FX Return). 
Cz sto zdarza si , e efekt ma zabrzmie  nie tylko na 
przodach, ale i w monitorach. Przyzwyczajeni s  do 
tego zw aszcza niektórzy wokali ci. Aby z nimi nie 
zadziera , przekr camy ó te pokr t o w sekcji Aux 
Return, a  do momentu wyra nego zadowolenia wy-
konawcy. 
Co dzieje si  jednak, gdy nie mamy zewn trznego pro-
cesora efektów? 
Wtedy korzystamy z procesora wewn trznego, wbu-
dowanego w mikser – Aux FX jest do niego domy lnie 
przypisany. Wysy amy odpowiedni  cz  sygna u, wy-
sterowujemy wej cie procesora i mo emy si  zaj  wy-
borem jednego z szesnastu algorytmów efektowych.

Jako ciekawostk  dodam, e dostarczony do testów 
egzemplarz Mix.260FX posiada  wysy k  Aux Mon 
ustawion  na sztywno w tryb Pre-Fader. W ofercie 
dystrybutora dost pny jest natomiast model wyposa-
ony w prze cznik Pre/Post.

Suwaki i routing
Mikser Tapco Mix.260FX posiada dwana cie poten-
cjometrów suwakowych o d ugo ci 60 mm. Podczas 
operowania nimi nie stawiaj  wi kszego oporu, s  te  
do  solidnie osadzone. Niestety, nie posiadaj  ochro-
ny przeciw kurzowi, ponadto wszystkie s  w kolorze 
bia ym. Gdyby producent  pokusi  si  o u ycie innego 
koloru na sum  i podgrupy, praca na mikserze sta aby 
si  wówczas bardziej intuicyjna. Jeszcze lepiej, gdyby 
kolorowe suwaki da yby si  swobodnie przek ada  po-
mi dzy kana ami. 
Bezpo rednio na potencjometrami suwakowymi znaj-
duj  si  przyciski Mute wyciszaj ce sygna  w wybra-
nych kana ach, przypisane im czerwone diody oraz 
diody OL informuj ce o przesterowaniu w danym 
kanale (pomiar po korektorze). Po prawej stronie ka -
dego suwaka ulokowano trzy przyciski. Dwa pierwsze 
s u  do skierowania sygna u z kana u na szyn  g ów-
n  oraz podgrup . Ostatni to przycisk Solo, którego 
aktywacja powoduje pojawienie si  sygna u w torze 
ods uchowym oraz daje nam mo liwo  obserwacji 
poziomu sygna u w wybranym kanale na diodowym 
mierniku. Pomiar poziomu odbywa si  po bloku equ-
alizera. Dodatkowo u ytkownik mo e decydowa  czy 
sygna  pods uchiwany jest przed suwakiem (PFL) czy 
po suwaku (AFL). Wyboru dokonujemy przyciskiem 
Solo Mode w sekcji Control Room.
Podgrup  Sub 1-2 mo na wykorzysta  na kilka sposo-
bów. Kiedy na scenie mamy, dajmy na to, trzech wo-
kalistów w chórku, wygodnie by oby kontrolowa  ich 
poziom za pomoc  jednego suwaka. Aby tak si  sta o, 

Mikser Tapco Mix.260FX posiada cztery monofoniczne 
oraz cztery stereofoniczne kana y. Wyposa ono 
go w dwa tory Aux, z których drugi przypisany jest 
do wbudowanego procesora efektów. Funkcjonalno  
konstrukcji podnosz  dwie podgrupy.
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sygna  z tych kana ów kierujemy na podgrup  (przy-
cisk 1-2). W zale no ci od tego, czy chcemy u ywa  
pierwszej czy drugiej podgrupy, pokr t o panoramy 
na tych kana ach ustawiamy w pozycj  L (Sub 1) lub 
R (Sub 2). W ten sposób traktujemy podgrupy mik-
sera monofonicznie. Oczywi cie d wi k na grupach 
mo na dalej skierowa  na szyn  g ówn , za pomoc  
przycisków Sub Assign To Main Mix. Je li chcemy 
je wykorzysta  tak jak w przytoczonym przyk adzie 
z chórkiem, logiczne b dzie skierowanie zarówno Sub 
1, jak i Sub 2 na szyn  g ówn  lew  i praw . Je li jed-
nak zdecydujemy, e podgrupa ma by  jedna, ale ste-
reofoniczna, wówczas Sub 1 kierujemy na lew  sum , 
a Sub 2 na praw . Takie rozwi zanie mo na zastoso-
wa  wtedy, gdy chcemy mie  pod r k  na przyk ad 
ca y zestaw perkusyjny. 

Procesor efektów
Wbudowany w mikser Tapco procesor efektów oparty 
jest na przetwarzaniu 20-bitowym. W sekcji Internal 
Effects znajduj  si  dwa wi ksze, skokowo regulowa-
ne pokr t a. Pierwsze z nich s u y do wyboru jedne-
go z szesnastu algorytmów, a drugie (Variations) do 
modyfikacji wybranego efektu. W sekcji tej znajduje 
si  równie  mniejszy potencjometr do wysterowania 
sygna u wchodz cego na procesor oraz przycisk FX 
Mute odcinaj cy powrót efektów. Funkcj  Mute mo -
na równie  uaktywni  za pomoc  prze cznika no ne-
go (footswitch), na który przewidziano gniazdo typu 
Jack w prawym górnym rogu miksera.
Do wyboru mamy kilka rodzajów pog osu, takich jak 
Cathedral, Studio, Hall, Theater, Room, Stage czy 
Spring. Ponadto dwa rodzaje opó nie  (Delay) – zwy-
k e i stereofoniczne, oraz efekty modulacyjne – Tre-
molo, Flanger, Chorus i Rotary. Wyst puj  równie  
kombinacje algorytmów, np. Chorus+Reverb czy 
Flanger+Reverb. Potencjometrem Variations mamy 
wp yw na parametry danego efektu. W algorytmach 
pog osowych zmieniamy nim czas wybrzmiewania, 
w delay’ach tempo powtórze , a w modulacyjnych – 
cz stotliwo  oscylatora.
Wbudowany w mikser procesor efektów to z pewno-
ci  wygodne rozwi zanie. Trzeba jednak zaznaczy , 

jak to zwykle bywa w tego typu konstrukcjach, i  
jako  algorytmów nie jest zbyt wyszukana. Efekty 
modulacyjne wymagaj ce najmniejszej mocy obli-
czeniowej DSP brzmi  w miar  poprawnie, do zaak-
ceptowania s  równie  delay’e, jednak nieco gorzej 

e efekty te maj  raczej lekko uprzestrzenni  wokal 
b d  instrument, u atwiaj c przez to wyst p arty cie, 
to ca o  jest do zaakceptowania.

Panel tylny
Panel tylny miksera Tapco Mix.260FX wyposa ony zo-
sta  w dwa gniazda XLR, z których pobieramy sygna  
z szyn sumy g ównej. Producent umie ci  tam równie  
wyj cia podgrupy oraz Control Room zrealizowane na 
gniazdach TRS. Ostatnie gniazda po prawej stronie to 
Inserty (TRS) do monofonicznych kana ów, umo -
liwiaj ce pod czenie zewn trznych urz dze  takich 
jak kompresory, bramki, limitery czy korektory. Punkt 
insertowy umieszczony zosta  w torze sygna owym 
typowo, po przedwzmacniaczu i filtrze górnoprzepu-
stowym.
Urz dzenie zasilane jest za pomoc  kabla typu IEC, 
który pod cza si  do gniazda ulokowanego po lewej 
stronie panelu tylnego. Nad nim znajduje si  wej cie 
na klucz Kensington, który zabezpieczy sprz t przed 
niepowo anymi u ytkownikami. Wspomnijmy jeszcze 
o w czniku zasilania i napi cia fantomowego (global-
ny) i oto mamy pe ny obraz standardowego panelu 
tylnego miksera Tapco Mix.260FX.

jest z pog osami. W ich wybrzmieniach s ycha  tzw. 
„plastik” – ci ko za ich pomoc  wpasowa  g ówny 
instrument czy wokal w miks. Problematyczne rów-
nie  okazywa o si  w a ciwie ustawienie poziomów 
wysy ki i powrotu oraz wysterowanie wej cia na pro-
cesor. Pojawia y si  s yszalne przesterowania, które 
ci ko by o szybko zlokalizowa .
Reasumuj c, nikt nie wymaga od procesora efekto-
wego wbudowanego w bud etowy mikser wspaniale 
brzmi cych algorytmów. Je li we miemy pod uwag , 

Mix.260FX zdecydowanie wyró ni  si  wygl dem, 
dzi ki metalowym „boczkom” w firmowej ó ci Tapco.

POMIARY
W celu dok adnej oceny korekcji oraz wybranych 
parametrów elektroakustycznych wykona em 
seri  pomiarów w programie RightMark Audio 

Analyzer, pomi dzy wej ciem liniowym w kanale 
monofonicznym, a szyn  g ówn  wyj ciow .

Charakterytyska cz stotliwo ciowa filtru 
górnoprzepustowego.

Dzia aniu filtru pó kowego najni szych cz stotliwo ci. 
Wykres przedstawia pomiar dla t umienia -15 i -6 dB 
oraz wzmocnienia +6 i +15 dB.

Pomiar filtru rodkowego pasma 
dla cz stotliwo ci 300 Hz i 2 kHz 
dla maksymalnego t umienia i wzmocnienia.

A oto jak dzia a filtr pó kowy najwy szych 
cz stotliwo ci przy t umieniu (-15 dB, -3 dB) 
oraz wzmocnieniu (+3 dB, +15 dB).

Zacznijmy od filtru dolnozaporowego. Producent 
podaje 75 Hz jako cz stotliwo  odci cia filtru 
i jak wida  na wykresie, jest to prawda. Obliczone 
nachylenie zbocza to oko o -18 dB na oktaw . Filtr 
nie wprowadza zb dnych zniekszta ce  oprócz ty-
powego dla analogowych uk adów lekkiego przere-
gulowania w okolicach cz stotliwo ci odci cia.
Korektor najni szych cz stotliwo ci rozpoczyna 
agodny wp yw na pasmo akustyczne w okolicach 
250 Hz. Przy umiarkowanym wzmacnianiu i t u-
mieniu filtr ten wykaza  si  ma  interakcj  z reszt  
pasma. Jednak przy wzmocnieniu +15 dB pomiar 
wykaza  zniekszta cenia charakterystyki.
Przy ekstremalnych nastawach rodkowego korek-

tora, w obu przypadkach filtr okaza  si  szeroki na 
prawie cztery oktawy. Teoretycznie, wed ug skali 
na potencjometrach maksymalny poziom t umienia 
b d  wzmocnienia powinien wynosi  +/- 15 dB, 
jednak w praktyce uda o mi si  uzyska  jedynie +/- 
9 dB. Najbardziej niepokoj cy jest jednak fakt, e 
filtr ten do  mocno wp ywa na reszt  pasma, co 
atwo mo na zaobserwowa  na wykresie.
Korektor „górki” wypad  w testach bardzo przyzwo-
icie. Swoje dzia anie rozpoczyna w okolicach 2 kHz 
i agodnie narasta do ko ca pasma akustycznego. 
Interakcja z reszt  pasma równie  okaza a si  nie-
wielka. Faktyczny zakres dzia ania filtru zawar  si  
w przedziale +/- 12 dB (a nie 15 dB).
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Panel tylny wyposa ony zosta  w typowe dla tego 
typu konstrukcji rozwi zania – jedynym wyj tkiem 
jest tu gniazdo na klucz Kensigton, który blokuje dost p 
do miksera niepowo anym akustykom.

Pos uchajmy...
Odstawmy na chwil  liczby i wykresy na bok i pos u-
chajmy korektora wbudowanego w mikser Tapco. 
Z pewno ci  jest to equalizer, w którym ju  niewielki 
ruch ga ki powoduje s yszaln  zmian  brzmienia. Korek-
cja do u, szeroko zakrojona, powoduje znaczne zadud-
nienie brzmienia, gdy wzmacniamy i efekt „telefonu” 
podczas t umienia, ju  przy kilku decybelowej zmianie 
poziomu. Wykazana w pomiarach interakcja rodkowe-
go filtra z reszt  pasma okazuje si  czasem uci liwa. 
Próba bardziej wyra nego wyci gni cia nastawionego 
pasma powoduje stopniowe zanikanie pozosta ych pa-
sma akustycznych. Je li chodzi o filtr najwy szych cz -

stotliwo ci, to umiarkowane jego u ycie rzeczywi cie 
rozja ni lub przyciemni brzmienie. Jednak wzmocnienie 
o warto  wi ksz  ni  6 dB powoduje niezbyt przyjemny 
dla mnie, „piaskowy” d wi k.
Na koniec kilka s ów o parametrach elektroaku-
stycznych. W wi kszo ci przypadków pomierzone 
warto ci zgadza y si  ze specyfikacj . Wyj tkiem 
jest poziom przes uchów mi dzy kana owych. Pro-
ducent podaje warto  -90 dB, natomiast w prakty-
ce wynosz  one –66 dB. Równie  podczas testów 
ods uchowych mo na by o zauwa y , e niewielka, 
lecz s yszalna porcja sygna u „przecieka” z lewego 
toru wyj ciowego do prawego i odwrotnie.

Podsumowanie
Graj cym w klubach zespo om muzycznym cz sto 
zdarza si  wyst powa  w miejscach, gdzie aparatura 
nag o nieniowa jest w op akanym stanie. Niejedno-
krotnie najs abszym ogniwem a cucha jest w a nie 
mikser. Dlatego Tapco Mix.260FX wydaje si  by  
wietnym rozwi zaniem dla tych zespo ów. 

Za niewielkie pieni dze mog  zakupi  sprz t, który 
bez problemu zainstaluj , skonfiguruj  i który pozwoli 
im na skorzystanie z wbudowanego procesora efek-
tów. Przyznam, e nie jest to urz dzenie, które spe ni 
wymagania profesjonalistów. Jednak zapewne nie to 
mia  producent na my li, wprowadzaj c Mix.260FX 
na rynek. Jest to produkt do nieskomplikowanych 
nag o nie , który mo e by  obs u ony zarówno przez 
akustyka jak i sam  kapel . Równie dobrze sprawdzi 
si  przy ma ych instalacjach nag o nieniowych, na 
szkolnych apelach i akademiach. 
Do tego wszystkiego dodajmy, e testowany mik-
ser zosta  estetycznie wyko czony (uwag  zwracaj  
charakterystyczne ó te boki), a solidno  wykona-
nia pozwala mie  nadziej , e zniesie trudy cz stego 
transportowania. 

Grzegorz Sikora
Muzyka i Technologia

             mikser analogowy
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