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Het valt niet mee om je op een zinnige 
manier te profi leren in de markt van 
audio-interfaces. Voor een beschei-

den bedrag koop je tegenwoordig al een exem-
plaar met extreem uitgebreide mogelijkheden 
en relatief goede microfooningangen. Fluid 
Audio kiest in die overvolle markt voor eenvoud, 
degelijkheid en gebruiksgemak. Niet zo in 
het oog lopend, zou je zeggen.

Toch springt de SRI-2 er onmiddellijk uit. 
De metalen behuizing voelt zéér solide aan 
en de grote, centrale draaiknop voor het monitor-
volume maakt duidelijk dat het afl uistering is 
waar het hier om draait. Hij heeft namelijk 
ook twee paar uitgangen voor (powered) 
speakers en een keuzeswitch op het frontpaneel. 
Voor de rest is hij zeer stijlvol vormgegeven 
met de minimale functies die je thuis of in je 
projectstudio nodig hebt.

Switchen
De SRI-2 wordt in tegenstelling tot veel audio-
interfaces geleverd zonder softwaremixer. 
Wat er te mixen valt, regel je op het apparaat 
zelf: de balans tussen de inputs en het geluid 
uit je daw, de gain van de twee ingangen en 
een switch voor instrument- of lijnniveau. 
Verder fantoomvoeding-aan/uit, speakers A 
of B, en een volumeknop voor de hoofdtelefoon-
uitgang. Alles wat je nodig hebt binnen hand-
bereik. Daarnaast is er een monoschakelaar. 
Die schakelt echter niet – zoals je zou 
verwachten – het uitgangssignaal van stereo 
naar mono, maar de twee ingangen. Anders 
gaat op je hoofdtelefoon of afl uistering kanaal 
1 naar links en kanaal 2 naar rechts.Onontbeerlijk 
natuurlijk, die monoschakeling, maar het zou 
wel fi jn zijn om de speakers óók mono te 
kunnen schakelen.

Op een Mac hoef je niets te doen om ’m 
te kunnen gebruiken, en bij Windows wordt 

de standaard class compliant-driver geïnstal-
leerd, en er is een asio-driver met extra features. 
Voeding gaat via usb. Je kunt ’m ook met 
een iPad gebruiken, maar dan heb je een 
losse usb-oplader nodig voor de voeding. Dit 
laatste gaat door middel van een extra 
micro-usb-kabel.

Opendraaien
De combi-xlr/jack-inputs zijn behoorlijk ruisarm 
en dat is maar goed ook, want om bijvoor-
beeld met dynamische microfoons voldoende 
level te krijgen, moet je ze tamelijk ver open-
draaien. Tegelijkertijd klinkt wat je erin stopt 
érg goed en dan vooral in de betekenis van 
uitstekend uitgebalanceerd; volstrekt niet gehypt 
of wat dan ook. Dat geldt ook voor de output, 
met de aantekening dat met name het laag 
prachtig strak en gedetailleerd is. Zelfs in 
zo’n mate dat ik mijn eigen audio-interface 
weer heb aangesloten om te controleren of 
het wel reëel was wat ik dacht te horen. Het 
verschil tussen mijn twee sets monitors leek 
nóg groter dan bij mijn eigen interface. 
Kortom: een regelrecht genot om naar te 

specifi caties

•  usb2-audio-interface
•   geanodiseerde, alumi-

nium behuizing
•   2 mic/lijn/instrument-

ingangen, gebalan-
ceerd xlr, ¼” jack

•  2x 2 uitgangen, geba-
lanceerd ¼” jack

•  hoofdtelefoonuitgang 
¼” jack stereo

•  samplefrequentie:48/88
,2/96/176,4/192kHz

• resolutie 24bit
•  mic-ingangen (klasse 

A): max. ingangsniveau 
+7dBu; impedantie 100 
ohm, gain +6dB-46dB; 
fantoomvoeding

•  voeding via usb of extra 
oplader (micro-usb)

•  led-indicator op alle 
bedieningselementen

•  afmetingen (bxdxh): 
202x154x52mm

• gewicht: 1,0kg
•  inclusief autorisatie 

Cubase LE (Windows 
en Mac) en Cubasis 
LE (iPad)

het oordeel

+  buitengewone 
geluidskwaliteit

+ eenvoud
+  solide bouw

- geen routing
-  geen monoschakelaar 

voor speakeruitgangen

info

• Prijs incl: € 199,-
•  Distributie: Hyper-

active Benelux GmbH, 
info@hyperactive.nl, 

•  Internet:
www.hyperactive.nl, 
www.fl uidaudio.com

Het Amerikaanse Fluid Audio bracht in korte 
tijd een aantal zeer aantrekkelijke geprijsde 
en tegelijkertijd prima klinkende studiomonitors 
op de markt. Nu is er ook een usb-audio-interface 
die wel erg op een monitorcontroller lijkt: de 
SRI-2.

Profi teren

luisteren.
Als je wilt, kun je op 192kHz opnemen en 

de latency is dan laag genoeg om met een 
beperkte buffersize door je computer heen 
te luisteren en bij opname al de effecten in je 
daw in te zetten. Zo kun je dus inzingen mét 
galm op je hoofdtelefoon. De opzet is echter 
dermate simpel dat je geen aparte monitor-
mixen of wat dan ook kunt maken. Dat maakt 
’m dus vooral geschikt voor de kleine home-
studio, waarin je in je eentje opneemt of 
voor afl uistering bij locatieopnamen of mixen.

Conclusie
Voor mijn gevoel ligt de nadruk heel erg op 
geluidskwaliteit en de handige A/B-monitor-
schakelaar draagt er ook aan bij dat je ’m 
eerder inzet bij toepassingen waarbij de kwaliteit 
van de afl uistering kritisch is. Het ontbreken 
van een monoswitch voor de monitor is jammer, 
maar gezien de zeer aantrekkelijke prijs 
springen de solide, stijlvolle behuizing, fi jne 
bediening en de bijna verbluffende geluids-
kwaliteit aan de da-kant er absoluut uit. Een 
mooi profi el!  ■
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