Q: Takže já prostě zastrkám konektory
z mých gramců, mixovacích cédéček, mikrofonu, mixu a počítače do téhle černé krabičky
a tím se z mých MP3, AIFF, WAV a Ogg
Vorbis zvukových souborů stanou vinyly?!?
A: Ano, budeš na nich moci předvádět všechno,
co jsi se na gramofonech nebo DJ CD naučil.
Ovšem v žádném případě se ti je nepodaří
poškrábat nebo polít kolou :-)
Q: A co když budu chtít pustit skutečnou
desku nebo CD, jako za starých časů?
A: Tak ji prostě pustíš, můžeš klidně střídat hraní
z počítače s hraním z vinylu, nikdo nepozná rozdíl.
Q: Proč Rane vyrábí a distribuuje dýdžejský
nářadí, myslel jsem, že dělají jenom
profesionální audio techniku?
A: Protože TOHLE JE profesionální audio,
ne hračka pro pubescenty, kteří chtějí
napodobovat někoho slavného z reklamy.
Nespolehlivé zařízení, které je schopné se pokazit
uprostřed setu, to není k ničemu.
Q: Jaké příslušenství se k tomu dá přikoupit?
A: Kromě náhradních vinylů a CD s timecodem
pro případ, že je poškodíš nebo ztratíš, není žádné potřeba, sada
obsahuje všechno, co potřebuješ – USB interface, dva oboustranné
timecode vinyly, dvě CD, jedno CD se softem, tištěný návod, čtyři RCA
kabely, USB kabel.
Q: A co když zjistím, že je to na mne moc chytrá věc a nenaučím
se ji používat?
A: 1) zachováme Tvoji anonymitu :-) 2) Když to zjistíš do tří neděl od
koupě, dostaneš zpátky svoje peníze výměnou za nepoškozené zboží.
Q: A kolik to vlastně všechno komplet stojí?
A: Stojí to necelých 22 000 Kč, a to je cena za úplný komplet,
už nic dalšího dokupovat nemusíš!
Q: Kde vlastně Scratch LIVE seženu?
A: Stačí zajít do některé z prodejen Prodance v Praze, Brně
nebo Bratislavě nebo se podívat na www.prodance.cz.
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