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SPRZ T DOSTARCZY

Music Info, Kraków
tel.: 012 267 24 80
www.music.info.pl

CENA

B-52 Prodigy FX - 6500 PLN brutto

WYBRANE PARAMETRY 

Zasilanie: AC115/230V, 50/60Hz, 58 Wat
Wymiary: 664 x 334 x 109 mm
Waga: 11.12 kg

Sekcja CD
Pasmo przenoszenia: 20 Hz to 20,000 Hz, +/-1 dB
Formaty MP3: 
1. MPEG 1 Layer 3 standard (ISO/IEC 11172-3)
Cz stotliwo ci próbkowania: 32, 44.1 and 48kHz, 
Rozdzielczo  bitowa: 32-320 Kbps
2. MPEG 2 Layer 3 standard (ISO/IEC 13818-3) 
Cz stotliwo ci próbkowania: 16, 22.05 i 24 kHz,
Rozdzielczo  bitowa: 32-160 Kbps
3. MPEG 2.5 Layer 3
Cz stotliwo ci próbkowania: 8, 11.025 and 12 kHz, 
Rozdzielczo  bitowa: 32-160 Kbps.

Sekcja Miksera
Pasmo przenoszenia: 20 Hz to 20000 Hz, +/-2 dB
Nominalne poziomy wyj ciowe: 2 Vrms na syme-
trycznych wyj ciach XLR, 1 Vrms na niesymetrycz-
nych wyj ciach RCA
Odst p sygna u od szumu: powy ej 80 dB (A-wa-
one)

Zniekszta cenia THD+N: poni ej 0.05%
Przes uchy miedzy kana ami: wi cej ni  65 dB (A-
wa one)
S uchawki: obci enie 32 Ohm, 1 V (0 dBV) / 33 
Ohm / 20-20,000 Hz

Urz dzenie standardowo dostarczane jest w obu-

dowie typu case. Co prawda przywykli my do 

takich gratisów w przypadku cho by studyjnych 

mikrofonów chi skich ale raczej nie zdarza o si  to 

przy sprz cie ProDJ, gdzie bardzo wa niejsze jest 

dobre „opakowanie” transportowe.

Skrzynia robi wra enie bardzo solidnej. Posiada 

zamki motylkowe, zdejmowane wieko, odchylan  

przedni  cze  (dzi ki temu mo na wygodnie wk a-

da  p yty CD), oraz zamykany otwór w tylnej cz ci 

z przeznaczeniem na wypuszczenie przewodów. To 

ostatnie przyda si  bardziej w przypadku sta ych 

instalacji, gdzie bez od czania przewodów mo na 

swobodnie zamkn  sprz t w skrzyni. 

Tyle o opakowaniu, teraz czas na wn trze. Po-

wiem szczerze, e pierwszy raz spotka em si  

B-52 Prodigy FX
zintegrowana stacja robocza dla DJ-a

Urz dzenie standardowo dostarczane jest w obudowie 
typu case. Skrzynia robi wra enie bardzo solidnej. 
Posiada zamki motylkowe, zdejmowane wieko, 
odchylan  przedni  cze , oraz zamykany otwór 
w tylnej cz ci z przeznaczeniem na wypuszczenie 
przewodów.

z urz dzeniem, w którym po czono 3 urz dzenia 

– 2 odtwarzacze oraz mikser w dodatku „uszyty 

na wyrost”.

Odtwarzacze
Urz dzenie wyposa ono w dwa identyczne mo-

du y odtwarzacza CD rozmieszczone po prawej i 

Nie od dzi  wiadomo, 
e wiat d y do kompaktowania 

wszystkiego, co si  da. Dlatego 
doskonale znamy ju  wynalazki 
takie jak telefony komórkowe 
po czone z aparatami 
fotograficznymi i odtwarzaczami 
muzycznymi. Zjawisko 
to mo emy zauwa y  na ka dej 
p aszczy nie ycia codziennego, 
dlatego nikogo nie powinien 
zdziwi  fakt powstania ca kowicie 
zintegrowanej stacji roboczej 
dla DJ-a. Zaskoczeniem raczej 
powinno by  logo firmy 
na urz dzeniu, bowiem PRODIGY 
jest pierwszym urz dzeniem 
przeznaczonym dla DJ-ów 
w ofercie firmy B-52, która 
do tej pory by a kojarzona g ównie 
z rynkiem nag o nieniowym. 
Zatem przyjrzyjmy si  bli ej 
nowemu „CUDU”.
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lewej stronie. G ównym elementem przykuwaj -

cym uwag  jest du y i czytelny wy wietlacz LCD, 

z regulowan  jasno ci  pod wietlenia, na którym 

znajduj  si  najwa niejsze informacje, takie jak: 

tytu  utworu, czas, numer „tracku”, Tempo, Pitch, 

obraz po o enia punktu CUE i inne. 

Innym wa nym elementem jest ko o JOG, które 

te  zas uguje na pochwa , poniewa  praca za 

jego pomoc  jest bardzo wygodna – wyczuwa si  

przyjemny opór. Prócz standardowego zastoso-

wania jako przyspieszacz i zwalniacz utworu oraz 

scratch, JOG reaguje na dotyk – ma to na celu 

emulacje zachowania prawdziwej p yty winylowej 

(mo na np. zatrzyma  utwór zatrzymuj c „p yt ”). 

Odtwarzacz wyposa ono w bardzo przyjazny blok 

efektów o bardzo zadowalaj cej jako ci. Znajdzie-

my tu popularne efekty, takie jak: Filter, Echo, 

Trans, Phase, Flanger czy Pan. Efekty posiadaj  

dedykowane pokr t a s u ce do ich edycji TIME 

i RATIO oraz przyciski i diody do ustawienia me-

trum efektów. 

Odtwarzacz ponadto wyposa ony jest w prosty 

i wygodny w obs udze SAMPLER oraz  LOOPER. 

W prawej cz ci Playera znajduje si  d ugi wy-

godny suwak Pitch z wyczuwalnym punktem „0” 

i wyposa ony jest w funk-

cj  master tempo w cza-

n  odpowiednim przyci-

skiem. Dzi ki tej funkcji 

mo emy zmienia  tempo 

utworu nie zmieniaj c 

jego tonacji. Ponadto nad 

suwakiem Pitch znajduj  

si  przyciski chwilowe-

go „podkr cenia” tempa 

lub zwolnienia go w celu 

zsynchronizowania z bi-

tem granym na drugim 

odtwarzaczu. Taki do-

datkowy bonus dla tych, 

którzy nie lubi  kr ci  

JOG’iem. Dodam, e tempo mo na równie  „na-

bi ” za pomoc  przycisku TAP. Odtwarzacz czyta 

zarówno p yty CDDA (standardowe p yty audio) 

jak równie  p yty CDR z nagranymi plikami MP3, 

co jednak staje si  ju  standardem. Pliki MP3 

mog  by  katalogowane, dzi ki czemu atwo 

mo na si  porusza  po zbiorach zawartych na 

p ycie CDR. Dodam, e player jest bardzo dobrej 

jako ci i podczas testów ani razu nie odmówi  od-

tworzenia p yty nawet, gdy by y one nie najlep-

szej jako ci (kiepski no nik, zarysowania). 

Co do samej pracy z odtwarzaczem trzeba przy-

zna , e jako  i wygoda jest na wysokim pozio-

mie. Wszystkie manipulatory zachowuj  si  niena-

gannie i s  wygodne w u ytkowaniu. 

Mikser
Tak jak wspomnia em na pocz tku artyku u jest to 

Cyfrowe wyj cia bezpo rednie z nap dów CD1, CD2 
oraz sygna  tzw. REC.
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do  rozbudowana jednost-

ka. wiadczy o tym cho by 

fakt, e, pomimo, i  jest to 

urz dzenie zintegrowane 

z 2 playerami posiada 4 ka-

na y wej ciowe plus 3 wej-

cia mikrofonowe. 

Zajmijmy si  najpierw wej-

ciami 1-4. S  to identycz-

nie zbudowane tory wej-

ciowe, których pocz tek to 

wybór ród a sygna u. I tak 

dla odpowiednich kana ów 

mo emy ustawi : 

· Kana  1 – CD1 lub Line1, 

· Kana  2 – CD2 lub Line2, 

· Kana  3 – Phono1, Line3 

lub wej cie MP3, 

· Kana  4 – Phono2, Line4 

lub Mic3. 

Wida  wi c, e nie musi-

my si  ogranicza  tylko do 

sygna ów odtwarzaczy ale 

mo emy wykorzysta  mi-

ner równie  do pod czenia 

innych róde  – mo emy 

wr cz pomin  ca kowicie 

standardowe playery, gdy 

tylko zajdzie taka potrzeba. 

Gdy ju  wybierzemy ród o 

sygna u trafimy na poten-

cjometr wzmocnienia tzw. 

Gain. Zakres dzia ania jego 

dynamiki jest wystarczaj cy 

do typowych zada . Poni ej 

znajduje si  3 punktowy ko-

rektor (HI. MID, LOW). Za-

kres ich dzia ania to – nie-

sko czono  do + 12 dB. 

Dodatkowo, ka de pasmo 

posiada przycisk KILL, któ-

re dzia a tak jak przekr ce-

nie potencjometru skrajnie 

w lew  stron . Je li chodzi 

o dzia anie korekcji to trzeba 

przyzna , e jest ona bardzo 

skuteczna i je li wytniemy 

KILLem pasmo to nic nie 

zostanie przepuszczone. 

Z drugiej za  strony ocen  

brzmienia korekcji pozosta-

wiam ju  przysz ym ewentu-

alnym nabywcom, poniewa  

wszystko jest rzecz  gustu. 

Pod korekcj  znajduj  si  

przyciski FXLOOP (do w -

Czytelny wy wietlacz LCD, z regulowan  jasno ci  
pod wietlenia, na którym znajduj  si  najwa niejsze 
informacje. 

Mikser posiada 4 kana y wej ciowe plus 3 wej cia 
mikrofonowe.

czenia kana u w p tl  efektow ) oraz CUE (Do 

w czenia kana u w szyn  CUE czyli pods uchu). 

Ostatnim elementem s  t umiki kana owe. Je li 

chodzi o jako  t umoków to sprawuj  si  dobrze 

i wygodnie. To samo tyczy si  t umika krzy owe-

go (X-fader), którym miksujemy kana y mi dzy 

sob . Je li ju  o nim mowa, trzeba doda , e 

jest on wyposa ony w funkcj  Fader Start czyli 

uruchomienia danego playera po odpowiednim 

przesuni ciu Crossfadera. Charakterystyk  tego 

t umika mo emy p ynnie zmienia  za pomoc  

odpowiedniego pokr t a. Mamy tak e mo liwo  

swobodnego wybierania kana ów, które b d  

mieszane za jego pomoc  – s u  do tego dwa 

pi cio-pozycyjne prze czniki. 

Przejd my teraz do kana ów mikrofonowych. 

Wej cia Mic1 i Mic2 to paralelne wej cia ze 

wspóln  korekcj  i funkcj  Talk Over, czyli wyci-

szeniem muzyki, gdy np. u ywamy mikrofonu do 

przemówie . Jedyn  mo liwo ci  jest indywidu-

alne ustawienie poziomów g o no ci, w czenia 

pog osu (Reverb) oraz p tli efektowej (FXLoop). 

Mikser posiada jeszcze jedno trzecie wej cie 

MIC3, które mo na w czy  w Kana 3, o którym 

pisa em wcze niej.

Teraz omówi  sekcj  MASTER. Znajdziemy tutaj 

kontrolery takie jak: 

· przycisk MONO – sumuje sygna  stereo do po-

staci sygna u monofonicznego, 

· BAL – balans kana ów stereo, 

· BOOTH – poziom sygna u na wyj ciu pomoc-

niczym booth, 

· HEADPHONES – g o no  s uchawek s uchawek, 

· CUE VOLUME – stosunek g o no ci sygna u 

„pods uchiwanego CUE” do sygna u g ównego,

· oraz przycisk SPLIT/BLEND, który zmienia 

sposób ods uchu na s uchawkach. 

Panel tylny
To tyle je li chodzi o panel frontowy miksera, 

pora zajrze  co kryje si  z ty u urz dzenia.

Zaczynaj c od lewej strony znajdziemy wentyla-

tor, który niestety do najcichszych nie nale y ale 

bior c pod uwag  przeznaczenie urz dzenia nie 

robi to adnej ró nicy. 

Dalej znajdziemy sekcj  zasilania – wy cznik, 

gniazdo zasilania oraz prze cznik 110/230V, 

który dodatkowo zabezpieczony jest za lepk  aby 

przypadkowo nie zmieni  jego pozycji.

Nast pnie znajdziemy kolejno gniazda Digi-

tal Output czyli cyfrowe wyj cia bezpo rednie 

z nap dów CD1, CD2 oraz sygna  tzw. REC. Dalej 

jest stereo, para symetrycznych wyj  g ównych 

zbudowanych na gniazdach XLR i powielonych 

niesymetrycznymi chinch. Dalej wyj cie BOOT 

(chinch), REC (chinch), Wyj cia bezpo rednie 
Prócz standardowego zastosowania jako przyspieszacz i zwalniacz utworu 
oraz scratch, JOG reaguje na dotyk – ma to na celu emulacje zachowania 
prawdziwej p yty winylowej.
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z odtwarzaczy tym razem analogowe (chinch), oraz 4 gniazda chinch po-

czone zworkami, które s  przeznaczone do pod czenia zewn trznych 

efektów. Zworki mo na w atwy sposób usun  wyci gaj c je z gniazd. 

To tyle je li chodzi o wyj cia. Teraz zajmiemy si  blokiem gniazd wej cio-

wych. Pierwsze gniazdo to wej cie nazwane MP3 i zbudowane na gnie -

dzie Mini Jack. Jest ono przeznaczone do pod czenia odtwarzacza MP3 

i mo na skierowa  z niego sygna  na Kana 3 miksera. Dalej znajduj  si  

pary gniazd chinch: Line1, Line2, Line3, Line4 oraz Phono1 i Phono2 – te 

ostatnie przeznaczone do pod czenia gramofonów i ponad nimi mo emy 

znale  ruby GND do pod czenia mas. 

Ostatnimi gniazdami s  MIC2 i MIC3 przeznaczone dla mikrofonów – MIC1 

umiejscowiony jest na panelu miksera. Je li chodzi o gniazdo s uchawek 

to znajdziemy je z przodu urz dzenia w postaci z cza Jack obok szczelin 

do „po ykania” p yt.

Wra enia ko cowe
Powiem szczerze, e gdy dosta em ten „instrument” do testów, mia em 

pewne obawy, poniewa  nigdy wcze niej nie mia em nic wspólnego z firm  

B-52 podobnie zreszt  jak firma B-52 nie mia a wcze niej nic wspólnego 

tego typu urz dzeniami. Wi c dla obydwu stron by  to pewnego rodza-

ju debiut. Jednak po kilkunastu dniach zabawy nowym sprz tem mog  

otwarcie powiedzie , e jest to bardzo dobra mobilna konstrukcja, która 

raczej nie powinna si  ba  konkurencji nawet tej dzia aj cej na rynku od 

wielu lat. Cena mo e si  wydawa  wysoka zw aszcza dla kogo , kto z góry 

przekre la inne rozwi zania ni  popularne marki. Jednak doceni bym te 

urz dzenie za kompaktowo , adnych kabli miedzy odtwarzaczami i mik-

serem, wygodn  obs ug , bardzo dobr  jako  nap dów (czyta dos ownie 

wszystko), wietnej jako ci skrzynie transportow  (skrzynia tego typu ku-

piona w sklepie to koszt oko o 600 PLN) oraz rozbudowany mikser. Samo 

brzmienie urz dzenia jest bardzo dynamiczne i nie mo na mie  tu ad-

nych zastrze e . Trzeba pami ta  tak e o mo liwo ci po cze  – pomimo 

e wszystko jest „w jednym pude ku” to dzi ki obs udze i ilo ci gniazd 

wej ciowych i wyj ciowych ka dy modu  mo na traktowa  jako osobne 

urz dzenie. 

Robert Kru y ski vel Kruszewski

Muzyka i Technologia


