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DeAKAI S 612sampler &MD280 
diskdrive ooK DIT 1s souND S4MPLING 

"De geschiedenis herhaalt 
zich." Ook in het synthesizer
wereldje. Na het omlaag tui
melen van de prijs van de 
polyfone, programmeerbare, 
analoge synth (denk maar 
aan de Propet 5 versus Juno 
en andere Poly's), doet zich 
nu een gelijkaardig feno
meen voor met samplers. 
Waar we minder dan een jaar 
geleden nog bij onbetaalbare 
E-mu's terecht moesten, vin
den we momenteel reeds 
twee samplers op de markt, 
die met recht en reden het 
etiket "demokratisch ge
prijsd" voeren. Met grote 
zekerheid mogen we hieraan 
toevoegen, dat, na de vol
gende Frankfurter Messe, 
het aanbod overweldigend 
zal zijn. 
Bij "demokratisch sampling" 
denken we in de eerste 
plaats aan de Ensoniq Mi
rage (zie BS nr 35). Hij deed 
te Frankfurt (begin dit jaar) 
immers het meeste stof op
waaien. Hierbij vergeten we 
echter dat op hetzelfde tijd
stip ook AKAI z'n S612 
Sampler presenteerde. De 
reden waarom deze laatste 
zowat vanuit de schaduw 
moet opereren, kunnen we 
enkel verklaren door het ont
breken van een klavier. De 
meeste toetsenspelers vin
den een klankmodule "toch 
geen echt instrument", en 
veronachtzamen de talrijke 
voordelen die deze biedt 
(niet in het minst kwa prijs). 
Kwalitatief gezien verdient 
deze Akai in elk geval meer 
dan een tweederangsrol. Zo
veel kan ik wel al kwijt. 

De AKAI S612 Sound 
Sampler werd bijzonder stijl
vol ondergebracht in een twee 
unit hoge 19"-behuizing, en 
beschikt derhalve niet over 
een eiaen klavier. De aanstu-

vier. 
Als data-opslag (= stockeren 
van gesampelde geluiden) 
voorziet Akai twee mogelijk
heden. Enerzijds hun MD280 
Disk Drive (even mooi als de 
Sampler en van hetzelfde for
maat) , anderzijds via een 
Commodore 64 Data Recor
der (= cassette). Daar deze 
laatste optie kwalitatief niet 
aan de hedendaagse normen 
voldoet (zeker kwa snelheid -
2 minuten om één klank te 
stockeren!), hou ik het bij een 
vermelding, en gebruik verder 
enkel de MD280 Disk Drive. 
De prijzen bedragen 64.000,
BF /3.200,- Hfl voor de S612 
en 19.800,- BF /990,- Hfl voor 
de MD280, uiteraard bruto 
advies. 

SAMPLEN 
Eenmaal de Disk en het Midi
klavier aangesloten (en inge
schakeld) gebeuren alle ver
dere handelingen vanop het 
frontpaneel van de S612-
module. Als sample-ingang 
kan je kiezen tussen Line- en 
Mie-aansluitingen (beide over 
jack). Eenmaal je mikrofoon of 
je toestel aangesloten, lees je 
op de ?-segmenten led-bar 
het binnenkomend signaalni
vo af, en hou je dat met "REC 
LEVEL" binnen de perken. 
Met "MONITOR" kan je het 
binnenkomend signaal via de 
audio-output afluisteren. 
Nu komt het. Druk op "NEW". 
Een led duidt aan dat de S612 

van zo gauw deze een (vast, 
maar goed bepaalde) drempel 
overschrijden. Geen sprake 
van enige tijdsbeperking hier, 
de S612 wacht geduldig tot je 
klaar bent om je klank te pro
duceren. 
Zo. De eerste sample is ver
wezenlijkt. Tijd voor enkele 
technische gegevens nu. 
De sample rate (= het aantal 
registraties per sekonde - be
paalt de frekwentieweergave) 
ga je instellen tussen 4 en 32 
kHz. Wat resulteert in een 
frekwentieweergave tot 2, 
resp. 1 6 kHz en sample-tijd 
(opnameduur) van 8, resp. 1 
sek. (Omdat we met een 
vaste geheugenkapaciteit 
werken, zal de opnameduur 
krimpen, wanneer we het 
aantal samples per sek. op
voeren.) Hoe bepaal je nou de 
sample rate? Uiterst eenvou
dig. Je drukt op een toets van 
het aangesloten MIDI-klavier. 
De C2-toets korrespondeert 
met een rate van 4 kHz, C3 
met 8 kHz, C4 met 1 6 en C5 
(u raadt het) met een sample 
rate van niet minder dan 32 
kHz. Maar ... we zijn nog niet 
uitgepraat. Druk je op een 
tussenliggende toets, dan zal 
dit een al even tussenliggen
de rate met zich meebrengen. 
Mogelijkheden te over dus om 
een kompromis te vinden tus
sen frekwentieweergave en 
opnameduur. 
Stemt de sampling rate van 
de Akai overeen met die van 

lutie bepaalt hoe nauwkeurig 
we het signaalnivo zullen 
gaan opmeten. Vermits com
puters enkel getallen kunnen 
onthouden, moeten we het 
totale dynamische bereik dus 
verdelen in een aantal stap
pen, waarbij we, bij opname, 
het nivo van het binnenko
mend signaal gaan verleggen 
naar de dichtstbijzijnde stap. 
Logisch dat de golfvorm des 
de getrouwer wordt, naarmate 
we meer stappen ter onzer 
beschikking hebben. Dit her
leidingsproces noemen we 
"quantizing" . 8 of 12 bits mag 
misschien niet zo'n groot ver
schil lijken, ga je er echter je 
zakrekenmachine bijnemen, 
dan sta je wel even raar te kij
ken . Bij 8-bit resolutie be
schik je nl. over 256 stappen. 
Bij 1 2-bit over 4.096 ! Logisch 
dat je dit verschil hoort. Bij 
een lagere resolutie zal er 
eerder een vervorming van 
de golfvorm optreden, wat re
sulteert in de zogenaamde 
"quantizing noise" (in de 
volksmond "digitale ruis " ). 
Voor dromers vertel ik er even 
bij dat een 1 6-bit resolutie 
(zoals b.v. toegepast bij Syn
clavier of Fairlight Series 111) 
65.536 waarden oplevert. Ge
noeg met cijfers gegoocheld 
nu, keren we terug naar de 
praktijk. 
Naast de "NEW"-schakelaar, 
beschikt de S61 2 nog over 
een "OVERDUB"-funktie. 
Hiermee aktiveer je eveneens 
de sampling-procedure, maar 



den boven op elkaar registre
ren. 

EDITEREN 
Ook de S612 biedt verschil
lende mogelijkheden om de 
opgenomen klank achteraf te 
bewerken. Alhoewel de Mi
rage op dit vlak duidelijk in het 
voordeel is. 
Rechts naast het display 
merk je twee horizontaal lig
gende schuivers. De boven
ste doet dienst als "START/ 
SPLICE", de onderste als 
,,END", 
Met "START" kan je het be
ginpunt van je sample verleg
gen, met "END" het eindpunt 
(wat had je gedacht) . Eenvou
dig om op die manier de 
sample te zuiveren van moge
lijk "vuil" bij begin en einde 
van de opname. Ga je 
,,START" voorbij "END" 
schuiven, dan zal de S612 je 
sample achterstevoor uitle
zen. ,,Reverse" dus. De 
,,LOOPING"-schakelaar akti
veert de looping-funktie (hoe 
is het toch mogelijk). Voor 
muzikanten met twee linker 
handen (of moeten we zeg
gen: twee linker oren) bere
kent de S61 2 automatisch de 
beste loop-punten. M.a.w. hij 
zoekt de zero-crossings op. 
Een computer is in principe 
echter een dom ding, wat met 
zich meebrengt dat het resul
taat niet altijd even logisch 
klinkt. Vooral wanneer je 
woorden inspreekt. Maar 
geen nood. Wanneer je "MA
NUAL SPLICE" indrukt, kan je 
je eigen vingervaardigheid en 
scherp gehoor aanwenden, 
om, d.m.v. de schuivers, de 
loop-punten manueel te be
palen. De S612 zal dan de, 
eerder met de schuivers in
gestelde, ,,START"- en 
,,END"-punten in z'n geheu
gen opslaan. Ik geef een voor
beeld. Wil je "boem" opne
men, maar de "m" pas bij het 
loslaten van de toets laten 
klinken, dan moet je de "oe" 
dus in loop brengen. Hoe ga je 
tewerk. Je drukt op "NEW", 
en zegt: ,,boem!" (in je mikro
foon uiteraard). Wellicht zal er 
bij begin en einde wat onge
wenst vuil mee opgenomen 
zijn. Je gaat dus het 
"START"-punt vlak voor de 
"b" plaatsen, en het 
,,END"-punt vlak na de "m". 
Druk je nu op "MANUAL 
SPLICE", dan zijn deze pun
ten meteen in het geheugen 
vastgelegd. Je gaat nu nieu
we punten bepalen, waarbij je 
ervoor zorgt, dat je binnen de 
"oe" blijft (plus dat de loop 
mooi overvloeit - maar waar 
heb je anders dat scherpe 
gehoor voor). Ga je de toets 

nu langer aanhouden dan de 
duur van de oorspronkelijke 
sample, dan bekom je iets in 
de zin van "boeoeoeoeoem" . 
Zonder vuil bij begin en einde, 
en met een in loop gebrachte 
,,oe". Wie vaak loops maakt, 
zal ondervinden , dat het niet 
altijd eenvoudig is deze mooi 
te laten overvloeien. Soms 
zelfs onmogelijk. ,,AL TER
NATING" steekt hier echter 
een handje toe. Je loop wordt 
dan nl. beurtelings van voor 
naar achter en achterstevoor 
gespeeld. Ik zou bijna zeggen 
"oeëoöeëo ... ", maar dat gaat 
hier niet allemaal op. In elk 
geval, je begrijpt wat ik 
bedoel. 

LFO 
Indien je 't wil, stuurt de 
S612's LFO een sinusgolf 
naar de toonhoogte van de 
sample. Vibrato dus. Je regelt 
drie zaken . SPEED (modula
tiesnelheid), DEPTH (modula
tiediepte) en DELA Y (uitstel 
van modulatie) . Heb je Depth 
op nul staan, dan kan je nog 
steeds via het modulatiewiel 
van je klavier vibrato toe
dienen. 

OUTPUT 
Weer drie regelingen. FILTER 
vermindert de hoge tonen . 
DECA Y stemt overeen met de 
release van een door-de
weekse synth. Deze regeling 
is noodzakelijk om, bij boven
vermeld voorbeeld, de "m" 
van je "boem" te laten door
klinken, wanneer je de toets 
loslaat. Zet je de Decay op 
nul, dan hou je dus enkel 
"boe" over. Met de derde 
regeling, LEVEL, bepaal je 
(inderdaad, ja) het volume. 

TRANSPOSE 
Ga je bizarre geluiden samp
len, b.v. je slaat met je hoofd 
tegen een muur, dan zal deze 
(holle?) klank zich niet altijd 
op de gewenste toonhoogte 
afspelen . Met "KEY TRANS" 
kan je de sample dan, in stap
pen van een halve toon, trans
poneren. Je drukt simpel op 
een klaviertoets. De transpo
sitie stemt overeen met de 
toonafstand tussen de inge
drukte toets en de midden-C. 
Het zal duidelijk zijn, dat je 
zowel omhoog als omlaag kan 
transponeren. 

TUNING 
Is de Transpose-funktie niet 
toereikend om je sample kor
rekt te stemmen, m.a.w. zit de 
oorspronkelijke toonhoogte 
ergens tussen twee chromati
sche toonhoogtes in, dan los 
je dit op met de 

"TUNING"-funktie. Deze biedt 
nl. een fijn regeling van ± 100 
cent(= 1 /2 toon). 
Met uitzondering van het Out
put Level, stockeert de S612 
alle hierboven vermelde EDIT
parameterwaarden mee met 
de sample op discette. Erg 
handig van Akai. Al had het 
ons beslist niet ontstemd, 
moest ie ook het level vast
leggen (naast de master vo
lume knop) . 
Roep je dus een sample op 
van discette, dan staan met
een de looping, de transpose, 
het filter, enz. paraat. 

DATA TRANSFER 
Ongetwijfeld biedt de Akai 
MD280 de handigste manier, 
om al je prachtige samples 
voor de eeuwigheid veilig te 
bewaren. Het betreft hier een 
2.8 " Disk Drive (Quick Disk), 
zoals Sharp deze ontwikkel
de. Persoonlijk had ik liever 
een 3.5" gezien. Dan wordt nl. 
de disk zelf beter tegen be
schadiging beveiligd. Je kan 
deze b.v. zonder problemen in 
je broekzak opbergen. En 
gelet op de nonchalance van 
de muzikant... De 2.8" heeft 
echter duidelijk z'n prijs in z'n 
voordeel. Op één zo'n 2.8" sla 
je twee komplete samples op. 
De drie traditionele data
transfer funkties, SAVE (sto
ckeren), VERIFY (kontrole
ren) en LOAD (laden) vind je 
ook bij deze Akai terug. Tel
kens je één van deze funkties 
aktiveert, hoor je de Disk 
draaien, en gaat er een led 
branden op de MD280. 

MIDI 
De S612 voorziet in vier 
Midi Modes, kombinaties van 
MONO/POLY en OMNI OFF/ 
ON. Met "CHANNEL DOWN & 
UP" stem je af op één van de 
9 eerste Midi-kanalen. De 
S612 reageert verder op 
aanslaggevoeligheid (volu
me), bender, sustain en mod
wiel. Mooi ook, dat men in 
System Exclusive voorzag. Zo 
blijven alle mogelijkheden 
open, om via Midi wavedata
dumps uit te voeren. 
Binnenkort kan je, m.b.v. een 
micro computer, de gesam
pelde klanken op scherm 
brengen, aanpassen, herte
kenen en terug naar de S612 
sturen! 

ACHTERZIJDE 
Op de bovenste rij treffen we 
v.l.n.r.: MIDI THRU, MIDI OUT, 
MIDI IN, VOICE OUT (zie ver
der), de aarding voor de 
disk drive, en de aansluiting 
voor de Commodore cassette 
recorder. 

Op de onderste rij LINE OUT 
(parallelle uitgang in het voor
paneel), de voeding voor de 
disk drive, en tot slot de aan
sluitingskonnektor voor de 
disk drive. 
De VOICE OUT vraagt wel 
enige verklaring. Via deze 
multi-konnektor breng je alle 
6 de stemmen van de S612 
afzonderlijk naar buiten. Waar 
dit goed voor is? Voor verdere 
signal processing natuurlijk. 
De binnenkort verkrijgbare 
Akai AX-60 synthesizer werd 
met een gelijkaardige multi
konnektor uitgerust, wat je 
edit-mogelijkheden meteen 
fors uitbreidt. (Signal pro
cessing van je sample d.m.v. 
de AX-60) . 
Daarnaast maak ik me sterk 
dat je hier met een modulair 
systeem ook aardig (!) uit de 
voeten komt. 

KONKLUSIE 
Met deze AKAI S612-MD28O 
kombinatie koop je zonder 
enige twijfel een erg ge
slaagd sampling-pakket. Wie 
reeds over een MIDI-key
board beschikt, spaart met
een ook een tweede klavier 
uit. Wie hier nog niet over 
beschikt kan ik enkel de 
aanschaf van een moeder
klavier aanbevelen. Gezien 
de mogelijkheden en (bij uit
breiding) het prijsvoordeel. 
Onvermijdelijk dringt zich 
een vergelijking met de Mi
rage op. Kwa prijs is deze 
wat moeilijk te maken. De 
Akai kost weliswaar slechts 
zo'n goeie 60% van de Enso
niq, maar deze laatste is een 
kompleet sampling keyboard 
(mét klavier dus). Nochtans 
kunnen we ons niet van de 
indruk ontdoen dat de Akai 
hier in het voordeel is. Kwa 
mogelijkheden ligt hij echter 
wat op de Mirage achter (ge
ringere edit-funkties). Hou er 
echter rekening mee dat je 
deze fors kan (zult kunnen) 
uitbreiden (via system exclu
sive en de Voice-uitgang). 
Uiteraard gaat dit wel geld 
kosten. 
Ook het ontbreken van de 
multi-sampling mogelijkheid 
betreuren we. Kwa sampling
kwaliteit ligt de Akai dan 
weer duidelijk voorop. Van
zelfsprekend omwille van z'n 
12-bits resolutie. Tenslotte 
is er de gebruiksvriendelijk
heid. En ook hier gaat onze 
voorkeur naar de Akai. Vlot, 
simpel, efficiënt. 
Het zal duidelijk zijn dat deze 
AKAI sampler een eerste
rangspositie verdient. Een 
zeer sterke set voor een 
zeer sterke prijs. 

Nico van de Velde 


