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SSTTEEIINNBBEERRGG  HHAALLIIOONN  44..5511

Jsou to již dva roky, co jsme si zde představili SSOOFFTTWWAARROOVVÝÝ  SSAAMMPPLLEERR
Halion3 od firmy Steinberg, určený především pro uživatele sequencerů
Nuendo/Cubase. Nyní jsme se konečně dočkali verze čtvrté, jenž výrazně
posouvá práci se samply dopředu. Podaří se Halionu konkurovat jiným
softwarovým samplerům, jako je například Kontakt od firmy Native Instruments,
jenž je dnes považován za celosvětový standard? Pojďme se na to spolu podívat…
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STEINBERG  HALION  4.51

SStteeiinnbbeerrgguu,,  SStteeiinnbbeerrgguu......
NNeežž  ssee  ppoonnoořříímmee  ddoo  ttaajjůů  nneejjnnoovvěějjššíí  vveerrzzee  ttoohhoottoo  ssooffiissttiikkoovvaannééhhoo  nnáássttrroojjee,,  ddoovvoollttee  mmii  mmaallýý  ppoossuunn  vv  ččaassee..  
II  ppřřeess  ttoo,,  žžee  HHaalliioonn44  jjee  jjiižž  oodd  ttoohhoottoo  llééttaa  vv  pprrooddeejjii,,  jjeehhoo  nneejjnnoovvěějjššíí  uuppggrraaddee  44..5511  jjee  ddvvaa  ttýýddnnyy  ssttaarroouu  nnoovviinnkkoouu,,
ppřřiinnááššeejjííccíí  cceelloouu  řřaadduu  vvyylleeppššeenníí,,  jjeennžž  ssee  nnáámm  ppooddaařřiilloo  zzaapprraaccoovvaatt  ddoo  ttééttoo  rreecceennzzee..  OO  ttoomm  žžee  jjee  nnoovvýý  uuppddaattee
zzddaarrmmaa,,  bbyy  ddřříívvee  mmoohhlloo  bbýýtt  ppoocchhyybb..  NNyynníí  vvššaakk  mmuussíímm  řříícctt,,  žžee  ppřřííssttuupp  SStteeiinnbbeerrgguu  ssmměěrreemm  kk  uužžiivvaatteellůůmm  
ssee  ppoossoouuvváá  ddooppřřeedduu  aa  mmyy  zzaa  ttoo  mmůůžžeemmee  bbýýtt  jjeeddiinněě  rrááddii..  AAllee  eeppřřeeddbbííhheejjmmee..  VVěědděěllii  jjssttee  nnaappřřííkkllaadd,,  žžee  SStteeiinn--
bbeerrgg  jjiižž  ppřřeedd  ddvvěěmmaa  lleettyy  vvyyttvvoořřiill  ffóórruumm  oo  HHaalliioonnuu44,,  vvee  kktteerréémm  ssbbíírraall  nnáázzoorryy  uužžiivvaatteellůů,,  jjaakk  bbyy  mměěll  nnoovvýý  HHaalliioonn
vvyyppaaddaatt??  UUžžiivvaatteelléé  ssttáávvaajjííccíícchh  vveerrzzíí  rreeaaggoovvaallii  ttéémměěřř  ookkaammžžiittěě  aa  ttaakk  bběěhheemm  nněěkkoolliikkaa  mměěssííccůů  zzíísskkaall  SStteeiinnbbeerrgg
rroozzssááhhllýý  mmaatteerriiááll,,  kkaamm  bbyy  ssee  mmoohhll  uubbíírraatt..  BBoohhuužžeell  ssee  ii  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  SStteeiinnbbeerrgg  kkee  ssvvýýmm  uužžiivvaatteellůůmm  zzaacchhoo--
vvaall  mmaacceeššsskkyy..  NNoovváá  vveerrzzee  vv  nneeddoohhlleeddnnuu,,  jjeenn  sslliibbyy  oo  ppřřeeddppookkllááddaannéémm  uuvvoollnněěnníí,,  kktteerréé  ssee  nneeuussttáállee  ooddssoouuvvaalloo..
MMnnoohhoo  nnaaššttvvaannýýcchh  uužžiivvaatteellůů  ttoo  ooddrraaddiilloo  aa  ppřřeeššlloo  kkee  kkoonnkkuurreennccii..  DDyynnaammiicckkyy  rroozzvvííjjeejjííccíí  ssaammpplleerr  KKoonnttaakktt,,  kktteerrýý
bbuuddeemmee  ttaakk  ttrroošškkuu  ss  HHaalliioonneemm  ppoorroovvnnáávvaatt,,  ssee  mmeezziittíímm  ssttaall  ssvvěěttoovvýýmm  ssttaannddaarrddeemm..  AA  mmoožžnnáá  ttoo  bbyyll  iimmppuullss,,  
žžee  ssee  vvee  SStteeiinnbbeerrgguu  zzaaččaalloo  kkoonneeččnněě  nněěccoo  ddíítt..  

ZZáássaaddnníí  zzlloomm  ssppaattřřuujjii  vv  nnoovvéé  vveerrzzii  CCuubbaassee66..  MMoožžnnáá  jjssttee  ttoo  nneezzaazznnaammeennaallii,,  aallee  ttaattoo  vveerrzzee  ppoopprrvvéé  rreeáállnněě  rreefflleekk--
ttoovvaallaa  ppoožžaaddaavvkkyy  uužžiivvaatteellůů  nnaa  ffóórreecchh..  SStteeiinnbbeerrgg  ppřřeepprraaccoovvaall  ggrraaffiicckkéé  jjááddrroo,,  kktteerréé  bbyylloo  nněěkkoolliikk  lleett  nneemměěnnnnéé..  
JJee  mmii  jjaassnnéé,,  žžee  mmuusseell  uudděěllaatt  tteennttoo  kkrrookk  ss  uuvvěěddoomměěnníímm  ssii,,  žžee  zzaassááhhnnee  ddoo  ssttyylluu  pprrááccee  mmnnoohhaa  ssvvýýcchh  uužžiivvaatteellůů,,  
aallee  ccoo  bbyylloo  ppřřeekkvvaappiivvéé,,  nnaa  rreeaakkccee  nnaa  ffóórreecchh  rreeaaggoovvaall  vv  nněěkkoolliikkaa  ttýýddnneecchh  oopprraavvnnýýmm  uuppddaatteemm,,  ss  ččíímm  jjssmmee  
ssee  ddřříívvee  nneesseettkkaallii..  SSttaabbiilliittaa  ššeessttkkyy  ssee  vvýýrraazznněě  zzlleeppššiillaa..  ZZmmiizzeellaa  ppřřeemmíírraa  zzbbyytteeččnnýýcchh  kklliikkůů..  PPooddppoorraa  nnaa  ffóórreecchh  
ssee  vvýýrraazznněě  zzlleeppššiillaa  aa  kkvvaalliittuu  ssii  ddrržžíí  ddooddnneess..  MMoožžnnáá  ttoo  vvššeecchhnnoo  ooddssuunnuulloo  pprroojjeekktt  HHaalliioonnuu  mmíírrnněě  ddoo  ppoozzaaddíí..  

TTaamm,,  kkddee  KKoonnttaakktt  zzíísskkáávváá  bbooddyy  vv  oobbllaassttii
pprroopprraaccoovvaannýýcchh  zzvvuukkoovvýýcchh  kknniihhoovveenn,,
HHaalliioonn  vvyyhhrráávváá  vv  oobbllaassttii  pprrááccee  ssee
ssaammppllyy..  SStteeiinnbbeerrgg  ddoobbřřee  ppoocchhooppiill  ssiittuuaaccii,,
vvzzddaall  ssee  ppookkrrooččiillééhhoo  sskkrriippttoovváánníí,,  kkddee  bbyy
ttěěžžkkoo  kkoonnkkuurroovvaall  KKoonnttaakkttuu  aa  mmííssttoo  ttoohhoo
nnaabbííddll  uužžiivvaatteellůůmm  pprroopprraaccoovvaannoouu  pprrááccii  
ssee  vvzzoorrkkyy..  ((......))  PPookkuudd  ssee  bbuuddeemmee  bbaavviitt  
oo  cceellkkoovvéémm  cchhaarraakktteerruu  zzvvuukkuu,,  oopprroottii
KKoonnttaakkttuu,,  kktteerrýý  mmii  ppřřiijjddee  ssuuššššíí  
aa  cchheemmiiččttěějjššíí,,  zz  HHaalliioonnuu  ddýýcchhaajj íí  mměěkkkkéé
tteepplléé  bbaarrvvyy..  CCoo  ssee  ttýýkkáá  ssaammpplliinngguu,,  nnoovvěě
vvyyttvvoořřeennéé  zzvvuukkyy  jjssoouu  pprrůůrraazznnéé,,
ss  ddoobbrrýýmm  uummííssttnněěnníímm  vvee  sstteerreeuu..

OOnnddřřeejj  ŘŘííhhaa
hhttttpp::////wwwwww..vviibbeess..cczz//
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První vlaštovkou naznačující směr, jakým
by se mohl Halion4 dát, byl VST Work-
station Halion Sonic, jenž nám předvedl
nové grafické prostředí a nové možnosti.
Před uvedením Halionu4 stačil NI před-
stavit nový balík Komplete8 s Kontaktem
5. Jeho vylepšené skriptování, poskytlo
výrobcům zvuků otevřený nástroj, pro
tvorbu interaktivních bank. West Africa 
a RetroMachines jsou velmi zdařilou
ukázkou, kam až lze jít. Nástupní pozici
Halionu4 to nikterak neulehčilo. Podařilo
se Steinbergu Halionem4 uvést na trh
konkurenční produkt? K tomu se dostane-
me za chvíli. Začněme však několika fakty.

ZZáákkllaaddnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkaa
Jádro Halionu4 poskytuje 32 stereo 
výstupů s podporou šestikanálového
prostorového zvuku s neomezeným po-
čtem sběrnic a flexibilním směřováním
signálu. K dispozici je více než 1400
zvuků, rozdělených do jednotlivých ka-
tegorií o celkové kapacitě 15 GB. Zvuky
můžete efektovat 44 studiovými efekty.
Novinkou jsou MIDI efekty, mezi kterými
najdete i FlexiPhraser, vycházející

z workstationu Yamaha Motif. Dále pak
nově přidaná sekce synthesizeru, rozší-
řené filtry, lepší správa presetů a v nepo-
slední řadě flexibilní nastavení prostředí
sampleru. Poslední verze updatu nabízí
podporu pro vícejádrové procesory.
Podpora 32/64bit je samozřejmostí.
K dispozici je standalone verze, VST 
verze, a to jak pro PC, tak i pro Apple.
Vlastníci Pro Tools budou bohužel mu-
set Halion oželet, podpora AU pro 
ProTools chybí. Halion4 je postaven 
na technologii VST 3.5,  jenž mimo jiné
nabízí  funkce VST Expression a  Note
Expression, umožňující změnu paramet-
rů pro jednotlivé noty v akordu. 

IInnssttaallaaccee  HHaalliioonnuu
Halion4 se dodává na dvou DVD. 
Instalace proběhla bez jakýchkoliv potíží.
Pokud používáte starší verzi Halionu, na-
instaluje se vám nová do nového adre-
sáře, cestu pro knihovnu si můžete
nadefinovat sami. Pokud upgradujete
z verze Halion4 na novou verzi Halion
4.51, může se vám stát, že narazíte na
problém při nahrávání zvuků z knihovny.

V tom případě doporučuji stáhnout nejnovější verzi eLicence-
ru a po jeho updatu již bude vše vpořádku. Standalone verze
vyžaduje nastavení MIDI a audia. V případě VST verze při
otevření pluginu jsou automaticky namapovány 4 stereo 
výstupy. V případě potřeby můžete samozřejmě naaktivovat
všech 32 výstupů, případně i jeden 5.1 výstup. 

PPoossttaavv  ssii  ssvvůůjj  HHaalliioonn
Než se dostaneme k tvorbě zvuku, podívejme se na jednu 
z velkých předností Halionu, a sice na variabilní volně editova-
telné prostředí. Možná vám nevyhovuje systém práce v Kon-
taktu, kde jste odkázáni na systém racku a více vám vyhovuje
systém stránkování mezi jednotlivými sekcemi sampleru, tak
jak byl použit v Halionu3. A vůbec, co když vám vyhovují oba
způsoby? Halion4 s volně definovaným prostředím uspokojí
veškeré potřeby na rozložení jednotlivých částí sampleru.

SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  hhllaavvnníí  oobbrraazzoovvkkaa

SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  vvýýbběěrr  mmoodduullůů



S tímto systémem jste se mohli setkat například u sequenceru
Sonar X1. O co vlastně jde? Základní obrazovka je rozdělena 
do několika sekcí, jejichž umístění můžete libovolně měnit. 
V prvé řadě si nastavíte velikost okna Halionu. Velikost jednotli-
vých sekcí se automaticky upraví. Následně můžete sekce poza-
vírat, přerozdělit, upravit je jak potřebujete. K dispozici je celkem 
18 modulů (Sound, Zone, Mapping, Sample editory, Keyboard, 
Quick Controls, Trigger  Pads, Macro, Mixer, Undo History, Medi-
aBay, Browser, MIDI Modules, MIDI, Options, Slot Rack, Program
Table a Tree). Jaké jsou možnosti použití? V prvé řadě se nabízí
umístit Halion na odkládací display, uzpůsobit ho jeho velikosti 
a mít ho kdykoli na očích. Přizpůsobení obsahu záleží na vás.
Vzhledem k možnosti uložení nastavení rozložení modulů si 
můžete vytvořit náhledy například pro výběr zvuků z knihovny,
synthesizerovou sekci, nastavení MIDI v multitimbrálním módu,
náhled na mapování a práci se samply a nebo využít univerzální
náhled, který odpovídá vašemu způsobu práce. Díky poslední-
mu updatu můžete náhled nastavit jako výchozí a využívat ho
při spouštění Halionu. Pokud se obsah okna nevejde do vámi
nadefinované plochy, pro pohyb využijete posuvníky (reagují 
i na kolečko myši), nebo tlačítka přepínající se do příslušných
částí sampleru. Pro příklad uveďme sekci synthesizeru, ta je po-
měrně rozsáhlá a vyžaduje scrolování jako v Kontaktu. Tlačítka
jednotlivých sekcí, jako jsou obálky nebo filtry, jsou zobrazena
v její horní sekci. Poklepáním na ně se přepnete do příslušné
sekce. I Halion4 využívá nový grafický engine. Animace v Halio-
nu jsou plynulé a neruší. Tmavé barvy nenamáhají zrak. Jediné
co vás na první pohled zarazí je přemíra tlačítek, ikon a popisů.
Díky bublinové nápovědě (pokud jí věnujete poctivě svůj čas)
zvládnete jejich funkci brzy. Pro rychlé ovládání můžete použít
klávesové zkratky, které si nadefinujete v sekci Options. Proslý-
chá se, že variabilní prostředí bude integrováno i do Cubase7.
Jestli je to pravda, máme se na co těšit.    

PPoohhlleedd  ppoodd  ppookklliiččkkuu
Základem je program, jenž obsahuje kombinaci vrstev (layers) 
a zón samplů (sample zones) nebo zón synthesizerů (snyth 
zones). Ty lze routovat do sběrnic (busses), na které lze aplikovat
MIDI a FX moduly. Každá vrstva může obsahovat libovolný po-
čet zón, a to buď synthesizerových, a nebo se samply. Ke každé
vrstvě můžete přidat libovolný počet sběrnic, do kterých narou-
tujete libovolný počet efektů. K tvorbě nového zvuku vám 
pomůže okno Program Tree. Při tvorbě nového zvuku stačí 
přetáhnout sampl na klávesnici Halionu. Vytvoří se vrstva 
se samplem a k němu audio sběrnice, naroutovaná na výstup
sequenceru. Nyní můžete například přidat další vrstvu se synt-
hesizerovou zónou nebo i několik sběrnic s efekty. Sběrnice
jdou vypínat, a stejně tak i efekty. Změny routování lze provádět
pomocí myši (nechybí kopírování jednotlivých částí zvuků) a ulo-
žit je včetně nastavení efektů. Oproti Halionu3 je tento systém
přehlednější a musím říct, že funguje bezproblémově. Tím však
ještě nejsme u konce. Nyní je třeba nadefinovat rozsahy jednotli-
vých vrstev a zón na klávesnici a nastavit základní parametry
zvuku. Pokud chcete používat Halion multitimbrálně k přehrává-
ní více zvuků najednou, využijete multitimbrální režim, umožňují-
cí přehrávat až 64 programů na 64 MIDI kanálech. Výhodou 
je interní mix umožňující míchat zvuky přímo v Halionu. Co se
týká práce se samply, díky Mapping editoru a Sample editoru
vytvoříte zvuk podle svých představ. Rozsah zón samplů lze 
nastavovat pomocí klaviatury. Pokud pracujete se smyčkami,
oceníte rozšíření z posledního updatu, který nabízí pokročilé
funkce time-strechingu a pitch-shiftingu, vycházející z algoritmu
AudioWarp známého ze sequencerů Cubase a Audio. 
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SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  iinnddiivviidduuáállnníí  nnaassttaavveenníí

SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  MMaappppiinngg  &&  SSaammppllee

SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  MMiixxeerr
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TTaakk  ssaammpplleerr  nneebboo  ssyynntthheessiizzeerr??
Konečně jsme se dočkali. Dalším výrazným posunem k lepšímu 
je možnost použít za zdroj zvuku integrovaný subtraktivní synthesi-
zer nebo část z jeho obvodů. To,  co je v Logicu již několik let sa-
mozřejmostí, konečně dorazilo k uživatelům produktů Steinberg.
Halion4 nabízí tři oscilátory, suboscilátor, ring modulátor, generátor
šumu, tři obálky, dvě LFO, sekce filtrů, Step modulátor a matrice
pro nastavení modulací. Oscilátory poskytují 16 průběhů, kromě
standardních zde najdete i pulsní modulaci PWM, Cross Modulaci
a synchronizaci oscilátorů. Filtry Halionu také stojí za zmínku.
K dispozici jsou standardní filtry poskytující zdvih 6, 12, nebo 
24 dB/oct, nechybí filtry použité v Halionu3. Novinkou je Tube
Drive filtr, přidávající teplo a lehkou distorzi, Hard Clip filtr nabízející
tranzistorové zkreslení, Bit Reduction filtr pro redukci bitové hloub-
ky, Rate Red filtr a Rate Red KF filtr, přidávající aliasing ke zvuku.
Waldorf filtry naštěstí zůstaly v Halionu zachovány. Filtry lze použí-
vat v několika zapojeních, a to jako Single, Dual (sériově, paralelně),
Morph2, Morph4 a MorphXY pro plynulou změnu mezi jednotli-
vými filtry. Průběhy filtrů kromě základních LP, HP, BP nabízejí 
i kombinace dvou průběhů zároveň, na výběr je 14 variací. Sekce
filtrů mě mile překvapila,
tak velký potenciál jsem
nečekal. Kvalita filtrů, po-
kud zůstaneme v oblasti
softwaru, je neuvěřitelná.
Pomocí kombinací prů-
běhů a routování dosáh-
nete zajímavých barev.
Sekce filtrů je samozřej-
mě dostupná i pro sam-
ply. Co se týká ostatních
částí synthesizeru, sekce
obálek pro změnu zvuku
v čase, kromě standard-
ních obálek pro ovládání
hlasitosti, filtru a ladění, nabízí i jednu uživatelsky definovanou 
obálku. Sekce dvou nízkofrekvenčních zesilovačů LFO poskytuje 
8 průběhů s možností posunutí fáze a změny tvaru průběhu po-
mocí parametru Shape. Pokud chcete docílit cyklických pravidel-
ných změn, oceníte 32krokový Step Modulátor. Celkově mě zvuk
synthesizerové části nadchl. Čekal jsem tupý nevýrazný pluginový
zvuk, opak je však pravdou. Zvuk je pevný a plný. 

TToottáállnníí  iinntteeggrraaccee
V čem Halion4 získává výhodu oproti konkurenčním samplerům?
Je to úplná integrace v Nuendo/Cubase sequencerech. Již není
nutné zdlouhavě procházet menu a listovat ve složkách při impor-
tování samplu. Halion4 umožňuje přetažení samplu přímo 
z Arrange okna, z Cubase Library, z Poolu a nebo externě přímo
ze složky Windows. Nechybí možnost importovat sliceované 
REX smyčky nebo je přetahovat přímo z okna Cubase. Kompatibi-
lita s Halion3 je zaručena, stačí jen přenést FXP/FXB zvuk ze slož-
ky Windows do okna Halionu a zvuk se přidá do jeho knihovny.
HSB banky se musí importovat pomocí menu, stejně jako se pro-
gramy zaintegrují do knihovny Halionu. Co bohužel postrádám 
je možnost importování Akai CD. Nezbývá tedy nic jiného, než
použít externí konvertor, třeba jako CdXtract. Celkově provázaná 
integrace Halionu se sequencerem z něho dělá opravdový
sampler. Tam, kde Kontakt získává body v oblasti propracovaných

zvukových knihoven, Halion vyhrává v oblasti práce se samply.
Steinberg dobře pochopil situaci, vzdal se pokročilého skriptování,
kde by těžko konkuroval Kontaktu, a místo toho nabídl uživatelům
propracovanou práci se vzorky.

Celkově mě zvuk
synthesizerové části
nadchl. Čekal jsem
tupý nevýrazný
pluginový sound, 
opak je však pravdou.
Zvuk je pevný a plný!

SStteeiinnbbeerrgg  HHaalliioonn44  --  SSeekkccee  ssyynntthheessiizzeerruu
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EEffeekkttoovváá  jjeeddnnoottkkaa
Oproti předchozí verzi se množství efektů 
zvětšilo na 44. Najdete zde vše potřebné. 
Od modulačních efektů, po reverby, delaye 
a podobně. Nechybí ani efekty pro zpracování
prostorového zvuku, jako třeba Surround Pan-
ner. Za zmínku stojí konvoluční reverb REVe-
rence, imitující zvuk prostor pomocí reálně
nabraných impulsů. Škoda jen, že nelze použít
impulsy vlastní. Výhodou je, že v rámci kom-
patibility zůstaly zachovány i efekty Halionu3,
najdete je v menu pod položkou Legacy.
Všechny parametry je možné ovládat kontro-
lery, a tudíž je zahrnout do automatizace sequ-
enceru. Kvalita efektů je opět na vysoké
úrovni, tak jak jsme zvyklí z předchozí verze.
Efekty znějí dobře ve stereu, reverby mají pří-
jemný prostor, modulační efekty jako phaser,
flanger, chorus a podobně, pěkně pracují s fází,
jsou živé a cítíte, že se se zvukem něco děje.
Kromě efektů na zpracování audia zde najdete
i několik MIDI efektů. Nejzajímavějším z nich je
FlexiPhraser. Jedná se o inteligentní přehrávač
frází a pokročilý arpeggiator. K dispozici je přes
1500 Yamaha FlexPhrases. FlexiPhraser mi-
mo jiné nabízí například možnost změny swin-
gování, hlasitosti a délky trvání not. S Flexi
Phraserem si určitě vyhrajete. Je tvůrčí a není
zbytečně komplikovaný. Pokud se chystáte
pustit do matematických experimentů, užijete 
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přepracovaný MegaTrig, umožňující využít 
až osm podmínek typu: „Když zmáčku pedál
a zahraji notu nad C4 a pohnu modulačním
kolečkem tak…“ Nabízí se několik možností
pro hraní hry legáta, akordů a podobně. 
Pro experimentování by se mohl hodit 
MIDI randomizer, sekce MIDI efektů
obsahuje i jednu MIDI obálku a LFO.  

MMoodduullaaccee  aa  oovvllááddáánníí
Díky totální integraci jsou téměř všechny 
parametry Halionu4 přiřaditelné MIDI kontro-
lerům pomocí funkce LEARN CC. Tím pá-
dem je lze zachytit automatizací a dodatečně
je editovat. K rychlé změně použijete osm
knobů Quick Control. Zvuky z knihovny 
Halionu jsou pro Quick Control nadefinované.
Většinou se jedná o ovládání filtru, obálek 
a efektové jednotky. Přiřazení je logické 
a vy tak máte možnost během chvilky 
zmodulovat zvuk k nepoznání. Ano, s Quick
Controlem se pracuje opravdu rychle a efek-
tivně. Namapoval jsem si ho na matrici taho-
vých potenciometrů na mém masterkey-
boardu, základní úprava zvuku je okamžitá.
Pro ovládání jednotlivých funkcí Halionu4
můžete klávesové zkratky, zvuky vyhledávat
pomocí filtrů, podle stylu práce přepínat 
mezi náhledy. Práce s Halionem je opravdu
přímočará a efektivní.

AA  ccoo  zzvvuukk??
Jako obvykle si neodpustím větu, že posuzo-
vat zvuk je hodně subjektivní. K dispozici 
je zvuková banka o velikosti 15 GB s kom-
pletní kolekcí Halionu Sonic. Nabízí se 1600
továrních presetů, rozdělených do kategorií. 
I když zvuková banka dosahuje 1/3 banky
Kontaktu, je pro základní tvorbu použitelná.
Obsahuje celou řadu barev od akustických
až po elektronické.  Svým zaměřením míří

spíše do oblasti elektronické taneční hudby,
respektive mnoho zvuků je pro elektronickou
taneční hudbu dobře použitelných. Pokud se
budeme bavit o celkovém charakteru zvuku,
oproti Kontaktu, který mi přijde sušší a che-
mičtější, dýchají z Halionu měkké, teplé barvy.
Co se týká samplingu, nově vytvořené zvuky
jsou průrazné, s dobrým umístěním ve stereu.
Celkově za kvalitní zvuk můžou dobře 
navržené filtry, ale také i kvalitní efektová jed-
notka. Efekty zní velmi přirozeně a dodávají
zvuku správný feeling. Oblíbil jsem si přede-
vším elektronické barvy, basy a pady.  

ZZáávvěěrr
A už jsme na konci. Halion ano nebo ne? 
Jste uživatelé Cubase nebo Nuenda? Zdali
ano, pak si zbývá položit poslední otázku:
„Chcete pracovat se samply?” Pokud na třetí
otázku odpovíte kladně, máte téměř rozhod-
nuto. Halion 4.51je propracovaný nástroj
s velkými editačními schopnostmi! Možnost
nastavení vlastní pracovní plochy, totální inte-
grace do prostředí Nuendo/Cubase, sekce
synthesizeru, kvalitní filtry a efekty, a v nepo-
slední řadě přímočaré ovládání - to vše jsou
přednosti, které můžete zhodnotit. Halion4
opravdu není jen inteligentní přehrávač zvuků,
umí toho mnohem víc.   

√√
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