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REZUMAT 
Pătrunderea explozivă (dar necontrolabilă din punct de 
vedere cantitativ și calitativ) a tehnologiei informației și 
comunicațiilor în toate domeniile de activitate, ne 
transformă vrând-nevrând în niște utilizatori instinctuali, 
care, deși încearcă din răsputeri să profite de avantajele 
tehnologiilor moderne existente, nu-și vor procura 
instrumentele fizice (hardware) și logice (software) de 
lucru în cunoștință de cauză. 
Achiziționarea la nimereală, exploatarea instinctuală, 
parțială și (astfel) neprofesională a unor sisteme 
informatice, periclitează îndeplinirea obiectivului și 
calitatea rezultatului obținut, indiferent de domeniul de 
activitate. 
Preocuparea noastră se concentrează în direcția 
tehnologiei portabile de captare sonoră digitală, din 
perspectiva nivelului de eficiență obținut în detrimentul 
timpului și efortului financiar investit, pentru a găsi 
soluții generatoare de beneficii multiple, cu aplicabilitate 
directă și imediată, capabile să revoluționeze procesele 
de cercetare, educație, creație și interpretare. 

Cuvinte cheie 

Înregistrare sonoră, portabil, digital, multitrack. 

INTRODUCERE 
Apariția sistemului digital a permis evadarea tehnologiei 
profesionale de captare sonoră din studiourile de 
înregistrare, dotate inițial cu aparatură analogică scumpă 
și exploatate în exclusivitate de personal calificat. 
Tehnica digitală a generat diminuarea și ușurarea (până la 
portabilitate a) aparatelor de specialitate cu care se pot 
înregistra, verifica, afișa, prelucra, stoca și transmite (în 
mediul online chiar și în timp real) informații de tip audio 
de înaltă fidelitate, obținute direct din mediul natural al 
oricărei surse sonore. 
Chiar dacă marea majoritate a camerelor DSLR și a 
telefoanelor mobile au funcții de captare audiovizuală 
incluse, ce înseamnă calitatea imaginii de înaltă definiție 
(HD) sau chiar a imaginii Full HD atunci când 
microfoanele și opțiunile de înregistrare încorporate nu 
oferă calitate corespunzătoare și sunetului? 
Deși s-ar putea îmbunătăți parțial calitatea înregistrării 
audio prin atașarea unui microfon extern de calitate pe 
partea superioară a cadrului camerei/telefonului (single 
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ABSTRACT 
The explosive (though quantitatively and qualitatively 
uncontrollable) penetration of the information and 
communication technology in all fields of activity 
transforms us willy-nilly into instinctual users who, in 
spite of doing their best to take advantage of the existing 
modern technologies cannot purchase the physical 
(hardware) and logical (software) work instruments in an 
informed manner. 
The random purchase, the instinctual, partial, and (thus) 
unprofessional employment of information systems 
jeopardize the goal and the quality of the result, 
regardless of the field of activity.  
Our concern focuses on portable technology for digital 
audio recording from the standpoint of the efficiency 
level, to the detriment of time and the invested finances, 
in order to find solutions that may generate multiple 
benefits, with direct and immediate applicability, capable 
of revolutionizing research, education, creation, and 
performance processes.  

Keywords 

Audio recording, portable, digital, multitrack. 

INTRODUCTION 
The emergence of digital systems allowed the 
professional audio recording technology to escape from 
recording studios, which were initially furnished with 
expensive analogue equipment and used exclusively by 
qualified staff. 
The digital technique has generated smaller and lighter 
(actually portable) specialized equipment that can be used 
to record, check, display, process, store, and transmit (in 
the online environment even in real time) high-fidelity 
audio information taken directly from the natural 
environment of any sound source. 
Even if the great majority of DSLR cameras and of 
mobile phones have built-in audiovisual recording 
functions, what can one do with high-definition (HD) 
images or even Full HD images when the built-in 
microphones and recording options do not offer a 
satisfactory quality to sound as well?  
Even if the quality of the recording could be to some 
extent improved by adding a high quality external 
microphone on the upper side of the camera/phone 
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system recording), singura modalitate profesională 
(cunoscută sub terminologia de double system recording) 
presupune utilizarea unui sistem de captare sonoră 
autonomă, separată în totalitate de dispozitivul folosit 
pentru  imortalizarea informațiilor vizuale. 
Preocuparea constantă manifestată în direcția  
perfecționării tehnologiei  profesionale de înregistrare 
sonoră portabilă a dus la cristalizarea unor proceduri de 
lucru și apariția unor instrumente standardizate, 
indispensabile specialiștilor din industria 
cinematografică. Dar aceste aparate pot deveni extrem de 
utile (generând beneficii multiple) și amatorilor exigenți, 
care au înțeles că dincolo de aspectele legate de conținut, 
competitivitatea și calitatea unui produs finit științific, 
educațional sau artistic este determinată în mare măsură 
și de calitatea ingredientelor sonore de bază utilizate.  
În cazul amatorilor însă, rentabilitatea unei astfel de 
achiziții va trebui analizată cu prudență, atât din punctul 
de vedere al rezultatului așteptat, cât și din perspectiva 
timpului și efortului financiar investit.  
No time. Cercetătorul, profesorul, compozitorul,  
interpretul, muzicologul, criticul muzical sau chiar și 
bloggerul, care înțelege nevoia utilizării acestei 
tehnologii în scopuri profesionale, NU dispune de timp 
nelimitat, pentru însușirea tuturor posibilităților de 
exploatare oferite de aceste aparate ingenios realizate.  
No money. În general, fondurile alocabile achizițiilor de 
echipamente specifice sunt oarecum limitate în cazul unui 
utilizator amator, pentru care exploatarea acestor 
tehnologii moderne nu reprezintă o sursă generatoare de 
beneficii financiare, fiind „doar“ niște instrumente de 
lucru care îi susțin preocuparea de obținere a materiilor 
prime sonore necesare preocupărilor sale principale. 

RECORDERUL AUDIO MULTITRACK 
PORTABIL ZOOM F4  
Prezentare generală 
Zoom F4 este un dispozitiv multifuncțional, ce oferă 
posibilitatea efectuării unor înregistrări sonore digitale 
simultan pe 4+2 canale audio individuale (multitrack 
recorder), dar deopotrivă poate fi exploatat și ca interfață 
audio (placă de sunet externă). 

 
Figura 1. Recorderul audio multitrack portabil Zoom F4 

Portabilitate 
Carcasa din aluminiu compactă și ușoară, dimensiunile 
foarte reduse (17.8×14.1×5.4cm),  greutatea totală de  
numai 1 kg asigură rezistența și portabilitatea 
recorderului Zoom F4. 
În cazul unor proiecte audiovizuale realizate de o singură 
persoană, Zoom F4 poate fi montat pe un trepied (cu 
ajutorul filetului 1/4" existent pe partea inferioară a 
produsului), iar datorită adaptorului inclus se poate fixa 
cu ușurință și o cameră DSLR pe partea superioară a 
dispozitivului. 
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(single system recording), the only professional way 
(known as double system recording) requires the use of 
an autonomous audio recording system completely 
separated form the device used to immortalize visual 
information.  
The steady preoccupation with the improvement of 
portable professional audio recording technology has led 
to the crystallization of work procedures and the 
emergence of standardized tools, indispensable for 
specialists in the cinema industry. These tools can 
however become extremely useful (generating multiple 
benefits) for exigent amateurs as well, who have 
understood that, beyond issues of content, the 
competitiveness and quality of a scientific, educational, 
or artistic finite product is to a great extent influenced by 
the quality of the basic audio ingredients used.  
In the case of amateurs, however, the profitability of such 
a purchase needs to be carefully analyzed in terms of 
expected outcomes, invested time and financial effort.  
No time. The researcher, the professor, the composer, the 
performer, the musicologist, the music critic, and even 
the blogger, who understand the necessity of using these 
technologies for professional purposes, do NOT have 
unlimited time in order to discover all the ways in which 
these ingeniously designed tools can be employed.  
No money. In general, the funds allottable to specific 
equipment purchases are somewhat limited in the case of 
amateur users, for whom the use of these modern 
technologies is not a source of financial benefits, as they 
are “merely” work instruments which support their 
endeavour to obtain the basic audio material necessary 
for their main concerns. 

THE PORTABLE ZOOM F4 
MULTITRACK FIELD RECORDER  
General presentation 
Zoom F4 is a multifunctional device that offers users the 
possibility to perform digital audio recordings 
simultaneously on 4+2 individual audio channels 
(multitrack recorder), and can also be employed as audio 
interface (external sound card). 

 
Figure 1. The portable Zoom F4 multitrack field recorder  

Portability 
The compact and light aluminium case, the very small 
size (17.8×14.1×5.4cm), the total weight of only one kg 
ensure the durability and  portability of the Zoom F4 
recorder. 
In the case of audio-visual projects conducted by one 
person only, Zoom F4 can be mounted on a tripod (with 
the help of the 1/4" screw thread underneath the device), 
and due to the built-in adaptor a DSLR camera can be 
easily fitted on the upper side of the device.   
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Figura 2. Double system recording montat pe un trepied  

Portabilitatea produsului permite realizarea unor 
înregistrări profesionale obținute chiar direct din mediul 
natural al surselor sonore vizate. 
Astfel, dialogurile rostite pe platourile de filmare, 
cântecele interpretate de bătrânii din sate, zgomotele de 
atmosferă alcătuite din suma fenomenelor sonore 
ambientale care se creează în mod spontan în jurul cuiva 
sau a ceva (de ex. liniștea odihnitoare pe care o simțim 
aflându-ne în mijlocul naturii este de fapt rezultanta 
multiplelor fenomene sonore generate de foșnetul frunzelor, 
de bâzâitul insectelor, de cântecul păsărilor etc.) pot fi 
înregistrate, prelucrate, stocate și transmise (în mediul 
online chiar și în timp real) în forma unor fișiere  audio 
de înaltă fidelitate. 

 
Figura 3. Zoom F4 purtată pe teren, în geantă dedicată. 

Alimentarea dispozitivului 
Alimentarea cu energie a recorderului se poate asigura 
prin 8 baterii sau acumulatori reîncărcabili de tip AA (ce 
permit exploatarea dispozitivului circa 9-16 ore), 
printr-un alimentator de 9-16V DC sau un acumulator 
(battery pack) extern conectat la aparat cu ajutorul unui 
conector Hirose cu 4 pini. 

Stocarea datelor 
Salvarea fișierelor audio este posibilă (în format wav și 
mp3) simultan pe două carduri SD/SDHC/SDXC cu 
capacitate maximă de 512GB/card. 

[ 

 
Figure 2. Double system recording mounted on a tripod  

The product’s portability enables professional recordings 
directly from the natural environment of the pursued  
sound sources. 
Thus, dialogues carried on on film sets, songs sung by 
elderly people in villages, environmental noises 
consisting of all the sounds that are spontaneously 
created around someone or something (for instance the 
relaxing silence that we perceive when we are in the 
middle of nature is actually the result of multiple sound 
phenomena generated by the rustle of leaves, buzzing of 
insects, birdsongs, etc.) can be recorded, processed, stored, 
and transmitted (in the online environment even in real 
time) in the form of high-fidelity audio files.  

 
Figure 3. Zoom F4 carried on the field, in its dedicated 
bag. 

Power supply  
The power supply of the device is provided by 8 type AA 
batteries or rechargeable batteries (with which the device 
can function for 9 to 16 hours), through a 9-16V DC 
charger or an external battery pack connected to the 
device with the help of a 4 pin Hirose connector. 

Data storage 
The storage of audio files is possible (in wav and mp3 
formats) simultaneously on two SD/SDHC/SDXC with a 
maximal capacity of 512GB/card. 
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Partea fizică  
Vibrațiile surselor sonore transmise pe calea undelor 
acustice pot fi receptate și transformate în impulsuri 
electrice cu ajutorul microfoanelor. 

Microfoanele dinamice de calitate se caracterizează prin 
simplitate, fiabilitate și durabilitate.  

Microfoanele cu condensator sunt mai fragile, fiind 
sensibile la fluctuații de temperatură, umiditate sau 
șocuri, dar redau structurile sonore într-un mod mult mai 
rafinat decât cele dinamice chiar și până la 60kHz (cu 
mult peste frecvența maximă a unui sunet audibil de către 
om). În opinia lui Arasin (2013) diferențele tonale 
sesizabile se datorează în primul rând masei diafragmei, 
care este de circa 50 de ori mai ușoară în cazul 
microfoanelor cu condensator (1 mg).   

Conectarea microfoanelor și a altor dispozitive 

 
Figura 4a. Latura stângă a recorderului Zoom F4, cu 
exemplificări de conectare prin XLR și jack TRS. 

În cele patru canale audio individuale se pot conecta 
microfoane, sisteme wireless cu lavalieră, instrumente 
electrofone, mixere etc.  

Chitarele electrice echipate cu doze pasive pot fi cuplate  
doar prin mixer în Zoom F4. 
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The physical part  
The vibration of sound sources transmitted through 
acoustic waves can be received and transformed into 
electric impulses with the help of microphones.  
The good quality dynamic microphones are characterized 
by simplicity, reliability, and durability.  
Condenser microphones are more fragile, they are 
sensitive to fluctuations of temperature, humidity or 
shocks, but render sound structures in a more refined 
manner than the dynamic ones, even up to 60kHz (much 
over the maximal frequency of sounds that people can 
hear). In Arasin’s opinion (2013) the tonal differences 
perceivable are due first of all to the diaphragm weight, 
which is about 50 times lighter in the case of condenser 
microphones (1 mg).   

Connecting microphones and other devices  
 

 
Figure 4a. The left side of the Zoom F4 recorder, showing 
connections by means of XLR and TRS jack. 

 
To the four individual audio channels one can connect 
microphones, wireless lavalier systems, electrophone 
instruments, mixers, etc.  
The electric guitars equipped with passive plugs can only 
be coupled to the Zoom F4 by a mixer.  

dynamic 
microphone 

condenser 
microphone 

XLR  
connector 

TSR connector jack 

synthesizer 
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În caz de nevoie, construcția dispozitivului permite 
extinderea numărului de canale la 6, prin cuplarea unei 
capsule stereo de microfon, după modelul prezentat de 
Figura 4b. 

 
Figura 4b. Spatele recorderului Zoom F4, cu 
exemplificarea de conectare a unei capsule stereo de 
microfon 

Principalele dotări tehnice: 

A (1-4) - patru intrări (INPUT) audio individuale 
(prevăzute cu conectoare Combo XLR mamă 
3 pini/Jack mamă 6.3mm 3 poli) poziționate 
pe latura stângă a dispozitivului. 

A (5/6) - două intrări (INPUT) adiționale audio (prin 
conector MIC IN) poziționate în spatele 
aparatului. 

B1 - ieșire căști (prin conector Jack mamă stereo 
de 6.3 mm) în vederea monitorizării în timp 
real a fenomenelor sonore înregistrate. 

B2 - potențiometru rotativ, destinat reglării 
volumului audio de monitorizare prin căști. 
Aceasta nu afectează nivelul înregistrării 
audio propriu-zise. 

C (1-4) - patru butoane de activare a canalelor audio 
mono selectate în vederea efectuării unei 
înregistrări. 
Două canale mono se vor uni într-un singur 
canal stereo, dacă, în timp ce se ține apăsat 
butonul 1, se  apasă și butonul 2 (procedura 
este reproductibilă și în cazul canalelor 3 și 
4). Astfel, recorderul Zoom F4 poate genera 
consecutiv patru fișiere audio mono/unul 
stereo și două mono/două stereo (+ un fișier 
stereo obținut prin canalele 5/6 + un fișier 
stereo ce conține un L/R mixat preliminar a 
tuturor fenomenelor sonore captate). 

D (1-4) - patru potențiometre rotative ce permit atât 
ajustarea nivelurilor de intrare (TRIM) a 
impulsurilor electrice (Mic prin conector 
XLR: +10 dB ↔ +75 dB, Line prin conector 
TRS: −10 dB ↔ +55 dB) cât și realizarea 
unui mixaj primordial (FADER) între canalele 
audio active. 
Impulsurile electrice propagate de microfoane 
sunt neînregistrabil de slabe. Rolul 
preamplificatoarelor încorporate (preferabil 
cu zgomot de fond propriu minim) este 
aducerea semnalului sonor la nivelul dorit 
(prin manipularea acestor potențiometre). 

[ 

In case of need, the device’s design allows the extension 
of the channel number to 6, by coupling a stereo capsule 
to the microphone, according to the model presented in 
Figure 4b. 

 
Figure 4b. The back side of the Zoom F4 recorder, 
showing the connection of a stereo capsule to the 
microphone 

The main technical features: 

A (1-4) - four individual audio INPUTS (provided with 
female XLR 3-Pin Combo connectors / 
female 3-Pole 6.3 mm Jack) located on the 
left side of the device. 

A (5/6) - two additional audio INPUTS (through a 
MIC IN connector) located on the back side 
of the device. 

B1 - headphones output (through a female 6.3 mm 
stereo Jack connector) in order to monitor the 
recorded audio phenomena in real time. 

B2 - rotary potentiometer, meant to adjust the 
monitoring audio volume through the 
headphones. These do not affect the level of 
the audio recording proper.   

C (1-4) - four actuators of the mono audio channels 
selected for the recording. 
Two mono channels become united in one 
stereo channel, if, while holding down button 
1, one also presses button 2 (this procedures 
can be applied for channels 3 and 4 too). 
Thus, the Zoom F4 recorder can generate 
consecutively four mono audio files /one 
stereo and two mono/two stereo (+ a stereo 
file obtained through channels 5/6 + one 
stereo file containing a previously mixed L/R 
of all recorded audio phenomena). 

D (1-4) - four rotary potentiometers that enable the 
trimming of the input levels of the electric 
impulses (Mic by XLR connector: +10 dB ↔ 
+75 dB, Line by TRS connector: −10 dB ↔ 
+55 dB) as well as a primordial mix 
(FADER) between the active audio channels. 
The electric impulses carried by the 
microphones are unrecordably faint. The role 
of the built-in preamplifiers (preferably with 
a minimal background noise of their own) is 
to bring the sound signal to the desired level 
(by operating these potentiometers). 
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Valoarea ideală se situează între -12 dBFS ↔ 
-6 dBFS, având în vedere că punctul de 
saturație se află la 0 dBFS, valoare la care 
informația sonoră va distorsiona deja, 
producând un rezultat audio nedorit și 
neutilizabil. 

E (1-4) - prin apăsarea butoanelor PFL (Pre Fader 
Listening) se pot accesa și modifica setări 
esențiale (Trim, Fader, Pan, Phantom, HPF, 
Input Limiter, Phase Invert etc.) în mod 
direct, evitând traiectoria standard (prin 
meniul aparatului). 

F - declanșarea procedurii de înregistrare se 
realizează cu simpla apăsare a butonului 
RECORD. Vor fi captate doar informațiile 
sonore obținute prin canalele audio activate în 
prealabil.  

G - butonul STOP oprește sesiunea de captare, iar 
apăsarea butonului Play/Pause permite 
ascultarea / verificarea imediată a rezultatului 
obținut. 

H (1-2) - ieșire principală audio (prin conectoare XLR 
tată 3 pini).  

I - ieșire secundară audio (prin conector Jack 
mamă stereo 3.5 mm). 

J (1-2) - locul de inserare a celor două carduri 
SD/SDHC/SDXC este plasat deasupra celor 8 
baterii de tip AA și este protejat de o ușiță de 
siguranță. 

K - port USB pentru conectarea recorderului la 
calculator. 

L - alimentare externă cu 9-16V DC (prin 
conector Hirose mamă 4 pini) 

M - buton multifuncțional de navigare prin meniul 
dispozitivului. 

 
Figurile 5-6. Partea din față și latura dreaptă a 
recorderului Zoom F4. 

 

Partea de comandă  
Din dorința de a surprinde în mod exhaustiv stadiul actual 
al tehnologiei portabile de înregistrare sonoră digitală, am 
efectuat radiografia completă a părții logice concepute să 
comande recorderul Zoom F4. Editarea și prezentarea 
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The ideal value   lies between -12 dBFS ↔ -6 
dBFS, considering that the saturation point 
lies at 0 dBFS, a value where the audio 
information is already distorted, producing an 
unwanted and unusable audio outcome.  

E (1-4) - by pressing the PFL buttons (Pre Fader 
Listening) certain essential settings (Trim, 
Fader, Pan, Phantom, HPF, Input Limiter, 
Phase Invert, etc.) can be accessed and 
changed directly, avoiding the standard path 
(through the device’s menu). 

F - the recording procedure is triggered by 
merely pressing the RECORD button. Only 
that audio information will be captured which 
has been obtained through the previously 
activated audio channels.  

G - the STOP button stops the recording session, 
and pressing the Play/Pause button, one can 
immediately listen to/check the final result. 

H (1-2) - main audio output (through male 3-Pin XLR 
connectors).  

I - secondary audio output (through a female 3.5 
mm stereo Jack connector). 

J (1-2) - the insertion place of the two 
SD/SDHC/SDXC cards is placed on top of 
the 8 AA batteries and protected by a safety 
door.  

K - USB port for the connection of the recorder 
to the computer.  

L - external 9-16V DC supply (through a female 
4-Pin Hirose connector) 

M - Multifunctional navigation button for the 
device menu.  

 
Figures 5-6. The front and the right side of the  Zoom F4 
recorder. 

 

The control side 
Out of the wish to exhaustively describe the current stage 
of portable digital audio recording technology, we have 
presented a thorough picture of the logical side conceived 
to command the Zoom F4 recorder. By editing and 
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meniului în forma unui tabel original îl face ușor de 
parcurs și de descifrat.  

Tabelul se poate accesa online aici: 
www.aaronfazakas.com/TIC/2018/menuF4.pdf 

Cadrul restrâns al acestui articol nu ne permite expunerea 
integrală și amănunțită a opțiunilor incluse, dar vom trece 
în revistă elementele cele mai reprezentative, ce dovedesc 
aspectele evolutive și tendințele acestei tehnologii.  

Input 
Opțiunea High Pass Filter (HPF – poziția 3.A. în tabel) 
se poate activa individual sau pentru totalitatea canalelor 
audio disponibile și presupune eliminarea prin tăiere a 
anumitor frecvențe grave (pragul superior se poate stabili 
între 80Hz ↔ 240Hz) din înregistrare, care perturbă în 
mod frecvent (în forma unor fenomene sonore nedorite, 
de exemplu: zgomotul produs de vânt) calitatea captării 
audio.  
Pentru evitarea înregistrării unor informații audio 
distorsionate, se poate activa opțiunea de Input Limiter 
(3.B.). Utilizatorul poate decide: momentul de activare 
(Threshold, -16dBFS ↔ -2dBFS), timpul de atac (Attack 
Time, 1ms↔4ms), timpul de încetare a acțiunii de 
limitare (Release Time, 1ms ↔ 500ms) și tipul de limiter 
utilizat (Hard Knee/Soft Knee). 
Din punctul nostru de vedere, punctul slab al recorderului 
Zoom F4 este acest limiter digital, care intervine eficient 
dar într-un mod foarte brutal în unda sonoră.  

 
Figura 7. Înfățișarea urmărilor lăsate în urma folosirii 
limiterului digital Hard Knee. 

Când o singură sursă sonoră este receptată de două 
microfoane în același timp, la nevoie, cu opțiunea Phase 
Invert (3.C.) se poate inversa cu ușurință faza 
preamplificatorului la unul dintre microfoane, pentru a 
evita fenomenul cunoscut ca și antifază (când redate 
simultan,  informațiile sonore se elimină reciproc). 
Microfoanele cu condensator necesită o sursă externă de 
alimentare în timpul funcționării. Dispozitivul asigură 
două valori de Phantom Power (3.D), +24V respectiv 
+48V. În vederea prelungirii autonomiei de funcționare a 
recorderului, recomandăm activarea opțiunii Power 
Saving (ce oprește furnizarea curentului phantom power 
în timpul playback-ului). 
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presenting the menu in the form of an original table, it 
becomes easier to read and decipher.  

The table can be accessed at: 
www.aaronfazakas.com/TIC/2018/menuF4.pdf 

The article’s strict requirements with regard to size do not 
allow us to present all included options in their entirety 
and in detail, but we shall provide a survey of the most 
representative elements, which prove the evolutionary 
aspects and the tendencies of the technology.  

Input 
The option High Pass Filter (HPF – position 3.A. in the 
table) can be activated individually or for all available 
audio channels and requires that certain low frequencies 
should be cut out (the upper threshold can be established 
between 80Hz ↔ 240Hz) of the recording – those 
frequencies which frequently disturb (in the form of 
unwanted audio phenomena, such as the noise produced 
by the wind) the quality of the audio recording.  
To avoid recording distorted audio information, we can 
activate the option Input Limiter (3.B.). The user can  
decide: the activation moment (Threshold, -16dBFS ↔ -
2dBFS), the attack time (Attack Time, 1ms↔4ms), the 
moment when the limiting action should be stopped 
(Release Time, 1ms ↔ 500ms) and the type of limiter 
used (Hard Knee/Soft Knee). 
From our standpoint, the weak point of the Zoom F4 
recorder is this digital limiter, which intervenes 
efficiently, but very brutally into the sound wave.  

 
Figure 7. The picture shows the consequences of using  
the Hard Knee digital limiter. 

When a sole sound source is captured by two 
microphones at the same time, if it is necessary, the 
option Phase Invert (3.C.) can be used to easily invert the 
preamplifier’s phase in one of the mikes to avoid the 
phenomenon known as antiphase (when played 
simultaneously, the audio information pieces eliminate 
each other). 
Condenser microphones need an external power source 
during functioning. The device provides two values for 
Phantom Power (3.D), +24V and +48V. In order to 
prolong the autonomy of the recorder, we recommend the 
activation of the option Power Saving (which stops the 
phantom power electric supply during playback). 
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Output 
Utilizatorul poate stabili cu exactitate modul în care 
canalele individuale audio recepționate vor fi grupate și 
repartizate pe cele două canale de ieșire (stânga și 
dreapta) a echipamentelor de monitorizare. Stabilirea 
traseului audio se poate seta în mod autonom atât pentru 
căști (Headphone Routing, 4.A.), cât și pentru ieșirea 
principală (Main Out Routing) și secundară audio (Sub 
Out Routing). 

Rec/Play 
Cele două carduri SD/SDHC/SDXC pot salva simultan 
fenomenele sonore înregistrate de recorder (Rec to 
SD1&SD2, 5.A.); astfel, se elimină practic (aproape) în 
totalitate pericolul deteriorării sau ștergerii accidentale a 
informațiilor captate.  
Zoom F4 suportă rezoluții de înregistrare audio de până la 
192 kHz/24 biți (rată de eșantionare/adâncimea de biți).  
Cu cât însă rata (frecvenţa) de eşantionare şi numărul 
valorilor ce pot fi distinse în timpul cuantificării este mai 
mare, cu atât calitatea înregistrării va fi mai bună, dar în 
acelaşi timp, dimensiunea materialului sonor înregistrat 
va creşte în mod drastic (Fazakas, 2011). 
Să avem în vedere că formatul CD Audio presupune 
„doar“ o rezoluție de 44.1 kHz/16 biți, iar formatul DVD 
(utilizat în cinematografie) o rezoluție de 48 kHz/24 biți. 
Valorile preferate pot fi setate la Sample Rate (5.B) 
respectiv la Wav Bit Depth (5.C.) 
Una dintre facilitățile cele mai prețioase ale recorderului 
Zoom F4 se numește Dual Channel Rec (5.E.). Cu 
ajutorul acestei opțiuni, se poate înregistra același 
fenomen sonor pe două canale individuale diferite, dar cu 
nivelul de preamplificare ajustat diferit. Astfel, dacă 
există o diferență de cel puțin -10 dBFS între cele două 
setări, informația captată de canalul secund se va încadra 
în parametrii optimi (în momentul în care semnalul audio 
perceput de canalul principal a depășit punctul de 
saturație). 
Dacă din varii motive, declanșarea procedurii de 
înregistrare s-a realizat cu o anumită întârziere, cu 
ajutorul opțiunii Pre Rec (5.F.) se vor putea recupera 6 
secunde de informație sonoră consumată înaintea apăsării 
butonului de RECORD. 
Utilizatorul poate determina dimensiunea maxim permisă 
a fișierelor audio create (File Max Size, 5.G). Acestea pot 
fi: 512 MB, 640 MB, 1 GB sau 2 GB. După atingerea 
pragului setat, dispozitivul va genera un nou fișier audio, 
pe care se va continua înregistrarea informațiilor fără 
întrerupere. Această opțiune este utilă atunci când 
arhivarea ulterioară a fișierelor se realizează pe medii de 
stocare fizice, reduse ca și capacitate de stocare, dar 
sigure (în cazul CD-urilor dimensiunea maximă permisă 
va fi setată la 640MB). 

SD Card 
Zoom F4 poate formata și/sau testa (Performance Test, 
9.B.) cele două carduri SD/SDHC/SDXC, pentru a 
depista (preferabil înaintea începerii sesiunii de 
înregistrare) eventualele probleme tehnice (cum ar fi 
existența unor sectoare defecte), ce pot periclita stocarea 
datelor audio captate.  

[ 

Output 
The user can establish, with accuracy, the way in which 
the individual audio channels received will be grouped 
and assigned to the two output channels (left and right) of 
the monitoring equipments. The audio route can be set 
autonomously for the headphones (Headphone Routing, 
4.A.), for the main audio output (Main Out Routing) and 
for the secondary audio output (Sub Out Routing). 

Rec/Play 
The two SD/SDHC/SDXC cards can simultaneously save 
the audio phenomena recorded by the recorder (Rec to 
SD1&SD2, 5.A.); thus, the danger of deterioration or 
accidental deletion of the recorded information is 
practically (almost) entirely eliminated.  
Zoom F4 supports audio recording resolutions of up to 
192 kHz/24 bits (sampling rate/bit depth). Nevertheless, 
the higher the sampling rate (frequency) and the number 
of values that can be perceived during cuantification, the 
better will be the quality of the recording, but at the same 
time the size of the recorded audio material will grow 
drastically (Fazakas, 2011). 
We should not forget that the CD Audio format requires a 
resolution of “only” 44.1 kHz/16 bits, and the DVD  
format (used in film making) requires a resolution of 48 
kHz/24 bits. The preferred values can be set with Sample 
Rate (5.B) and Wav Bit Depth (5.C.) 
One of the most precious facilities of the Zoom F4 
recorder is the Dual Channel Rec (5.E.). With the help of 
this option, the same audio phenomenon can be recorded 
on two different individual channels, with differently 
adjusted preamplification levels. Thus, if there is a 
difference of at least -10 dBFS between the two settings, 
the information recorded by the second channel will lie 
within optimal parameters (when the audio signal 
perceived by the main channel has gone beyond the 
saturation point). 
If, for various reasons, the recording procedure was 
triggered with a certain delay, the option Pre Rec (5.F.) 
can assist in recovering 6 seconds of audio information 
consumed before the RECORD button was pressed. 
The user can determine the maximal allowed size of the 
created audio files (File Max Size, 5.G). They can be: 512 
MB, 640 MB, 1 GB or 2 GB. After the set threshold has 
been reached, the device will generate a new audio file, 
in which the information will continue to be recorded 
with no interruption. This option is useful when 
subsequent archiving of the files is done on physical 
storage media, which have limited, but safe storage space  
(in the case of DVDs the maximal allowed size should be 
set at 640MB). 

SD Card 
Zoom F4 can format and/or test (Performance Test, 9.B.) 
the two SD/SDHC/SDXC cards, in order to identify 
(preferably before the start of the recording session) any 
technical problems (such as the existence of flawed 
sectors), which can jeopardize the storage of the recorded 
audio data.  
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ÎNCHEIERE 
Demersul nostru a surprins aspecte reprezentative din 
paleta actuală de opțiuni a tehnologiei portabile de 
captare sonoră digitală, din perspectiva unui produs 
performant, complex dar ușor de întrebuințat (user 
friendly) și  disponibil la un preț accesibil, urmând ca 
într-un studiu viitor să venim cu propuneri și soluții clare 
de implementare directă și imediată a acestei tehnologii, 
în majoritatea domeniilor de activitate aflate în câmpul de 
gravitație a fenomenului sonor. 
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CONCLUSION 
Our endeavour has tried to summarize representative 
aspects of the option range of the portable digital audio 
recording technology based on a high-tech, complex but 
nevertheless user-friendly product purchasable for an 
affordable price. In an article yet to be written, we shall 
return with proposals and clear solutions for the direct 
and immediate implementation of this technology in most 
action fields from the sphere of audio phenomena.  

 




