
 

 
 
 
RØDE Connect är ett lättanvänt, kraftfullt gratisprogram för podcasting, streaming och 
videosamtal där du kan ansluta upp till fyra NT-USB-Mini till en enda dator!!! Nu kan ni ta 
upp ljud med full kontroll från alla riktningar i era möten med Teams, Zoom, GoogleMeet, 
OBS, Xsplit etc.  
Med sitt intuitiva, unika kompletta inspelningsprogram inspirerat av RØDECaster Pro, får du 
sömlös integration med videosamtal och streamingprogram, och så mycket mer. RØDE 
Connect det enklaste sättet för att spela in en podcast eller livestreama med otroligt ljud. 
 

 
 
Huvudfunktioner i Røde Connect 
 

• Gratis att ladda ner - för både Mac och PC 
• Anslut upp till fyra NT-USB Mini till en enda dator - inga komplicerade kopplingar 

krävs 
• Åtkomst till NT-USB Mini’s kraftfulla digitala signalbehandling - inklusive noice gate, 

kompressor och de legendariska ”radiorösteffekterna” APHEX® Aural Exciter ™ och 
Big Bottom ™ 

• Fullutrustad inspelningsfunktion - komplett med radiomixerreglar, nivåmätare, 
muteknappar och mycket mer 



• Virtuella kanaler - för att sömlöst ansluta fjärranslutna deltagare, integrera 
streamingappar, lägga på bakgrundsmusik eller annat externt ljud. Med de virtuella 
kanalerna kan man vara upp till 6 deltagare 

• Automatisk mix-minus på varje kanal – tar bort oönskade eko/delayeffekter från 
deltagarna så du får kristallklart ljud i din stream. 

• Lättanvänd för alla – lättaste ljudappen för podcastare, streaming för gamers och 
ljud till videomöten.  

 

 

För att fira lanseringen av RØDE Connect har RØDE släppt tre nya tillbehör till NT-USB Mini. 
COLORS är ett kit med färgkodade hattar för NT-USB Mini och färgkodade ringar för RØDE 
USB-C- och USB-A-kablar. Dessa matchar färgerna på varje kanal i RØDE Connect, vilket gör 
det enkelt att hålla reda på vem som pratar. 

RØDE har även släppt två nya högkvalitets high-speed USB-kablar 1,5 m. för anslutning av 
NT-USB Mini till vilken dator som helst. SC17 (USB-C till USB-C) och SC18 (USB-C till USB-A).  

RØDE COLORS  RØDE SC17   RØDE SC18  
art nr: 230401  art nr: 231081  art nr: 231082 
EAN-kod: 698813007707 EAN-kod: 698813006960  EAN-kod: 698813007219 

RØDE NT-USB Mini 
art nr: 230400  
EAN-kod: 698813006687 



 
 
 

 


