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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarDeskFX Software de Aprimoramento de Áudio leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-dateDeskFX Software de Aprimoramento de Áudio Suporte 
técnico on-line emwww.nchsoftware.com/deskfx/pt/support.html.

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraDeskFX Software de Aprimoramento de 
Áudio, ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor 
poste em nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de 
software foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade 
grátis se seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/deskfx/pt/support.html
www.nch.com.au
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.
Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Procurar  
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a quaisquer palavras-chave que você 
digitar. 
Veja mais do nosso software 
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter 
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra 
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Options
O diálogo de opções permite que você escolha os dispositivos para usar o DeskFX. Qualquer 
dispositivo escolhido modificará a saída de áudio. Se o dispositivo padrão atual não aplicar os 
efeitos, verifique na caixa de diálogo Opções se esse dispositivo estiver marcado para 
modificação de áudio. Se em algum momento, você não quiser que um dispositivo modifique o 
áudio com os efeitos, desnaça esse dispositivo a partir do diálogo Opções. 
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Atalhos de teclado
A lista a seguir mostra atalhos usados no DeskFX.
Janela Principal
● Ajuda aberta F1
● Mostrar menu completo Alt
● Options Ctrl+O
● Sair Alt+F4
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.
2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.
3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.
4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.
5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.
6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.
7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.
8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Visão geral
O software de melhorador de áudio DeskFX foi projetado para você modificar e melhorar a 
música e o áudio reproduzidos através de seus alto-falantes e fones de ouvido, para 
fornecer-lhe a melhor experiência de som possível.
Características
● Os efeitos de áudio incluem equalizar, amplificar, reverb, refrão, wahwah, vibrato, tremolo 

e muito mais
● Aumente o baixo em sua música
● Alternar entre modos de equalizador visual, gráfico ou paramétrico
● Crie uma experiência de áudio sofisticada, personalizada e personalizada
● Ajuste seu som para se adequar ao seu ambiente de escuta
● Otimize e melhore a música tocada através dos alto-falantes
● Potência e flexibilidade para manipular o áudio nos alto-falantes
● Suprimir o ruído indesejado com filtros de passe baixo e alto ao vivo
● Aplique um número ilimitado de efeitos de áudio
● Efeitos de camada para criar seu próprio som único
● Equalize o áudio em seu quarto para o som perfeito
● Equalizador em todo o sistema com até 20 bandas
● Interface intuitiva facilita a personalização de efeitos
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Ferramenta predefinições - Presets
Presets
A ferramenta predefinições pode ser encontrada na guia Home. Esta ferramenta permite que 
você escolha uma das predefinições disponíveis que vem com o DeskFX. Várias predefinições 
disponíveis para a escolha dos usuários:
   -Restaurante:
   -Predefinições de restaurante comprime o áudio para criar EQ que é adequado para uso em 
restaurantes
   -Ginásio:
   -Aumento do baixo para academia como ambientes.
   -Vestíbulo:
   -Muda o áudio para soar como se fosse reproduzido no saguão.
   -Varejo:
   -Predefinição do ambiente de varejo
   -Sala de espera:
   -Sala de espera predefinida.
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Efeitos - Amplificar
Amplificar
Amplificar é aumentar a sonoridade ou volume da região selecionada. Para tornar uma parte 
da gravação mais suave ou mais alta, selecione-a e use o menu Efeitos -> Amplificar. O 
volume é inserido em por cento (100 não sendo nenhuma mudança, sendo 50 -6dB mais 
macio ou 200 sendo +6dB mais alto).
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Efeitos - Equalizador
Equalizador
Um equalizador altera a resposta de frequência de um sinal para que ele tenha qualidades 
tonais diferentes. 
Use os botões de rádio à esquerda para selecionar entre as visualizações visual, gráfica e 
paramétrica do Equalizador.
Equalizador Visual  
Clique em qualquer ponto para criar um novo ponto de banda. Para remover um ponto de 
banda, clique com o botão direito do mouse nele. Para ajudá-lo a moldar o gráfico equalizador 
da maneira que você quiser, há uma lista de predefinição que exibe os tipos mais comuns de 
filtros usados no gráfico Equalizer. Você pode escolher qualquer filtro predefinido da lista e, 
em seguida, manipular o filtro para alcançar o efeito desejado. A lista de filtros para escolher e 
como você pode moldá-los são explicados abaixo. Observe que todos os campos onde um 
valor de frequência é inserido podem ter um valor máximo de 20000 (Hertz). 
Equalizador gráfico 
O Equalizador Gráfico usa controles deslizantes discretos para definir o ganho ou atenuação 
de um sinal em uma determinada frequência. Você pode selecionar quantos controles 
deslizantes você gostaria de manipular digitando um valor entre 3 e 20 na caixa na parte 
superior do display. Quando você altera o número de controles deslizantes que gostaria de 
utilizar, as frequências são automaticamente alocadas para melhor abranger a faixa de 
frequência audível de 20Hz a 20kHz. A seleção de predefinições permite configurar facilmente 
filtros comuns, como passe baixo ou passe alto. Observe que quando você altera o 
Equalizador Gráfico, as visualizações do Equalizador Visual e Paramétrico não são alteradas, 
pois as alterações nas três visualizações não são compatíveis. 
Equalizador Paramétrico 
O Equalizador Paramétrico é semelhante ao Equalizador Gráfico, mas com mais controle. 
Você pode ajustar a frequência e largura de banda dos controles deslizantes individuais 
clicando na frequência ou valores Q abaixo de cada controle deslizante. A frequência deve ser 
definida entre 20Hz e 20.000 Hz. O parâmetro Q deve ser definido entre 0,05 e 20. Um Q mais 
alto faz com que o pico de ganho ou atenuação na frequência seja muito mais acentuado e, 
portanto, menos provável de impactar o conteúdo de frequência adjacente, enquanto um Q 
mais baixo aplica a modificação mais suavemente em todo o espectro de frequência. 
   -Filtro de passe de banda
   -Mantém apenas essas frequências no áudio entre um certo intervalo.    -Frequência de 
início
   -O menor valor de frequência de corte, em Hertz.
   -Frequência final
   -O valor da frequência de corte superior, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação estendendo-se dos pontos de corte inferior e superior, em Hertz.
   -Amplitude
   -O grau em que as frequências fora do intervalo de corte são suprimidas. 6dB significa que o 
volume é reduzido para metade, 12dB significa que o volume é reduzido para um quarto. O 
valor máximo é de 60dB.
   -Filtro de parada/corte de banda
   -Mantém todas as frequências no áudio, exceto aquelas entre um certo intervalo. 
   -Frequência de início
   -A menor frequência de parada, em Hertz.
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   -Frequência final
   -A frequência superior de parada, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação que se estende dos pontos de parada inferior e superior, em Hertz.
   -Rejeição
   -O grau em que as frequências dentro do intervalo de parada são suprimidas. 6dB significa 
que o volume é reduzido para metade, 12dB significa que o volume é reduzido para um 
quarto. O valor máximo é de 60dB.
   -Filtro de passe alto
   -Mantém apenas essas frequências no áudio acima de um determinado valor. 
   -Frequência de passagem
   -O ponto em que todas as frequências acima devem ser mantidas, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação que se estende da frequência de passagem, em Hertz.
   -Filtro de passagem baixa
   -Mantém apenas essas frequências no áudio abaixo de um determinado valor. 
   -Frequência de passagem
   -O ponto em que todas as frequências abaixo devem ser mantidas, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação que se estende da frequência de passagem, em Hertz.
   -Filtro de entalhe
   -Atenua as frequências na faixa especificada a níveis muito baixos e passa todas as outras 
frequências sem fim. Não há inclinação - as frequências são atenuadas ou não. 
   -Frequência de início
   -O menor valor de frequência de corte, em Hertz.
   -Frequência final
   -O valor da frequência de corte superior, em Hertz.
   -Filtro de impulso
   -Ou atenua ou aumenta as frequências no intervalo especificado e passa todos os outros 
sem marca. 
   -Frequência de início
   -O menor valor de frequência de impulso/corte, em Hertz.
   -Frequência final
   -O valor de frequência superior de aumento/corte, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação que se estende dos pontos de impulso/corte inferior e superior, em 
Hertz.
   -Amplitude
   -O grau em que as frequências dentro da faixa de impulso/corte são aumentadas ou 
cortadas. 6dB significa que o volume é aumentado para o dobro da quantidade original, e 
12dB significa que o volume é aumentado para quatro vezes o valor original. 20dB.
   -Filtro de prateleira de passo alto
   -Atenua sinais de frequências abaixo da frequência de corte e passa todos os outros sem 
cortes. 
   -Frequência de início
   -O menor valor de frequência de corte, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação estendendo-se dos pontos de corte inferior e superior, em Hertz.
   -Rejeição
   -
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O grau em que as frequências dentro da faixa de corte são cortadas. 6dB significa que o 
volume é atenuado para cerca de metade do nível original, e 12dB significa que o volume é 
atenuado para cerca de um quarto do nível original.
   -Filtro de prateleira de passagem baixa
   -Atenua sinais de frequências acima da frequência de corte e passa todos os outros sem 
saída. 
   -Frequência de início
   -O menor valor de frequência de corte, em Hertz.
   -Comprimento da encosta
   -A largura da inclinação estendendo-se dos pontos de corte inferior e superior, em Hertz.
   -Rejeição
   -O grau em que as frequências dentro da faixa de corte são cortadas. 6dB significa que o 
volume é atenuado para cerca de metade do nível original, e 12dB significa que o volume é 
atenuado para cerca de um quarto do nível original.
   -Filtro bass boost
   -Amplifica as frequências de sub-graves e graves, e reduz os médios baixos em diante em 
-12 dB. 
   -Inadimplência
   -Adiciona +6 dB às frequências de sub-graves e graves.
   -Alto
   -Adiciona +12 dB às frequências sub-graves e graves.
   -Muito Alto
   -Adiciona +20 dB às frequências sub-graves e graves.
Se você estiver usando o equalizador simplesmente para soltar frequências mais baixas, você 
deve sempre experimentar o filtro High Pass primeiro (Effects menu -> High Pass Filter), 
porque é melhor e mais rápido para frequências muito baixas.
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Efeitos - Eco
Eco
Um eco é uma repetição do som após um curto período de tempo (geralmente 400 - 1000ms). 
Parece que a pessoa está em um grande estádio ou está gritando entre duas montanhas.
Para adicionar eco selecione a região e use o menu Efeitos -> Echo, em seguida, especifique 
a duração e amplitude do eco. A duração é o período de tempo após o qual o som se repete - 
geralmente isso é entre 400 e 1000ms. A amplitude pode ser entre 1 - 99% (99 sendo um eco 
muito alto).
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Efeitos - Reverb
Reverb
Reverb é muitas pequenas reflexões aleatórias de um som que vem depois de um tempo 
definido. É mais perceptível quando alguém está falando em uma sala, salão, etc. Quando 
você grava em um estúdio, geralmente há muito pouco reverb que pode fazer a gravação soar 
plana. Adicionar reverb às suas faixas pode ajudar a fazer a gravação se sentir mais ao vivo. 
O nível de reverberação é a amplitude - 99 é muito molhado, 0 é seco. O tempo pode ser 
entre 100 e 800ms - 200ms soa como uma sala pequena ou 800ms soam como um grande 
salão.

14



Efeitos - Flanger
Flanger
Um efeito sonoro Flanger é semelhante ao phaser, exceto que o atraso é lentamente 
modulado ao longo do tempo. Você especifica o tempo de atraso inicial (padrão de 5ms), a 
frequência de modulação em tempos por segundo (padrão de 0,5Hz que é de 2 segundos) a 
profundidade de modulação (padrão 70%) e o ganho seco molhado (100% fou molhado, 0% f 
ou seco, padrão 60%).
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Efeitos - Vibrato
Vibrato
O efeito sonoro vibrato é um pulsante do tom em uma profundidade e frequência especificada 
pelo usuário. Quanto maior o conjunto de frequência (Hz), mais frequentemente os pulsos 
serão ouvidos, e quanto maior a Profundidade (semitones), maior será a flutuação no tom.
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Efeitos - Tremolo
Tremolo
O efeito sonoro tremolo é semelhante ao efeito vibrato, exceto que a amplitude pulsa em vez 
do tom. Quanto maior o conjunto de frequência (Hz), mais frequentemente a pulsação será 
ouvida, e maior a Profundidade (%), mais profunda será a flutuação no volume.
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Efeitos - Wah-Wah
Wah-Wah
Como o nome sugere, o efeito modula uma faixa de frequência especificada dentro da 
amostra, o que resulta no som característico "Wah wah". O efeito é um filtro de bandpass com 
sua frequência central (não confundir com o parâmetro de frequência central, abaixo) 
alternando entre uma frequência mínima e frequência máxima (especificada pelos parâmetros 
de frequência central e profundidade) e da frequência máxima para a frequência mínima. A 
frequência de direção alternada é representada como uma onda triangular com uma 
frequência especificada pelo parâmetro de frequência wah.

Ressonância: também conhecido como Q ou ênfase, este parâmetro controla o pico 
ressonante do filtro bandpass. Este valor determina a nitidez do efeito wah-wah. Valores mais 
elevados produzem tons mais ressonantes/agudos.
Profundidade: este parâmetro determina a faixa de frequência varrida pelo filtro bandpass. 
Seu alcance é especificado como uma porcentagem da faixa (0 a frequência central). Se o 
valor da porcentagem da faixa (0, frequência central) for especificado como X, as frequências 
mínima e máxima são (frequência central - X) e (frequência central + X).
Frequência central: Este parâmetro é a frequência central da varredura do filtro bandpass, e é 
usado para determinar as frequências mínima e máxima, conforme mencionado acima.
Wah Frequency: Esta é a frequência de alternar a direção da varredura, ou a frequência do 
som wah-wah. É a frequência da onda triangular descrita acima.
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Efeitos - Coro
Coro
O efeito sonoro do refrão é usado para fazer uma voz ou um instrumento soar como 3 vozes 
ou instrumentos tocando o original com cópias variadamente atrasadas e ligeiramente 
alteradas do original.
Nota: O refrão é uma maneira muito útil de fazer um som de fonte mono mais estéreo. Você 
deve converter seu arquivo em estéreo primeiro antes de usar o Refrão.
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Efeitos - Distorção
Distorção
Enquanto normalmente fazemos tudo para reduzir a distorção, às vezes você quer adicioná-la. 
É popular para uso com guitarras. A distorção é medida entre 0,0 (off) e 1.0 (recorte). Você 
também especifica o nível onde ele entra em ação no dB.
Para obter um som mais consistente, você deve aplicar a Compactação do Alcance Dinâmico 
primeiro antes de adicionar distorção.
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Efeitos - Passe Alto
Filtro de passagem alta
Um filtro de alta passagem (às vezes chamado de filtro de corte baixo) remove todas as 
frequências baixas abaixo de um Hz especificado. Isso é útil se você quiser fazer sua 
gravação soar 'mais clara' ou menos 'lamacenta'. É muito comum usar um filtro de alta 
passagem de cerca de 300Hz em todas as gravações de voz para melhorar a inteligibilidade.
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Efeitos - Low-Pass
Filtro de passagem baixa
Um filtro de baixa passagem remove todas as frequências altas acima de um Hz especificado. 
Isso é útil se você quiser fazer sua gravação soar 'mais clara'. É muito comum usar um filtro 
de baixo passe de cerca de 1600Hz em todas as gravações de voz para melhorar a 
inteligibilidade.
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Efeitos - Compressor
Compressor
O efeito sonoro do compressor limita os níveis de volume de uma gravação de som para que 
ele permaneça dentro de um certo intervalo de sonoridade. Um exemplo de onde é usado está 
na transmissão de TV, onde garante que os níveis de volume de anúncios sejam percebidos 
como sendo mais altos do que o próprio programa de televisão, sem qualquer alteração no 
volume real de transmissão.

Ele também tem um uso para gravar áudio de um meio para outro, onde os dois meios não 
são capazes de manusear a mesma faixa de níveis de volume (por exemplo, um CD pode 
lidar com uma faixa muito maior do que uma fita cassete).

Configurações do compressor
   -

   -Limiar:
   -Reduz o volume de som abaixo de seu Limiar. Isso pode ser útil para reduzir ou remover 
ruídos de fundo mais suaves de uma gravação.
   -Relação:
   -Define a razão da redução do volume de sons que excedem o limiar do compressor. Por 
exemplo, se a razão for de 4:1 e o volume exceder o limiar em 4dB, então o volume será 
reduzido para exceder apenas o limite em 1dB. Observe que uma razão de 1:1 significa que 
não haverá alteração no volume; ele efetivamente desliga o compressor.
   -Atacar:
   -O tempo (entre 0 e 1000 milissegundos) que levará para aplicar o ajuste de ganho. O ajuste 
total de ganhos necessário será gradualmente introduzido durante este período.
   -Limite:
   -Define o nível máximo de decibéis que a gravação de som poderá subir. Então, se, por 
exemplo, o Limiter Threshold foi definido como -2dB, então você nunca ouviria o nível de 
volume da gravação ficar mais alto do que -2dB. Qualquer sinal sobre o limite seria cortado, o 
que provavelmente causaria distorção. Observe que a configuração do Limiter Threshold para 
0dB efetivamente desliga o limitador, pois o 0dB representa o sinal mais alto possível em uma 
gravação digital.
   -Soltar:
   -O tempo (entre 0 e 5000 milissegundos) que levará para remover o ajuste de ganho uma 
vez que o ajuste de ganho não é mais necessário. Isto é o oposto de ataque.
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Efeitos - Reforço de Graves
Reforço de Graves
O efeito Bass Boost amplifica as frequências de sub-graves e graves, ao mesmo tempo em 
que reduz os médios baixos e para frente para enfatizar ainda mais os graves.
Use o controle deslizante de volume para amplificar as frequências de sub-graves e graves 
(até 80Hz) por +1dB a +20dB.

24



Efeitos mascarados - Mascaramento de áudio
Mascaramento de áudio
Máscara de áudio é uma técnica usada para criar privacidade adicional em espaços públicos. 
A habilitação da máscara de áudio adicionará uma máscara ao áudio reproduzindo através de 
seus alto-falantes que inclui ruído rosa e trechos de conversa. Isso fornece anonimato 
adicional aos seus clientes, uma vez que se torna mais difícil ouvir outras conversas 
acontecendo na sala.

Use os controles deslizantes de volume para aumentar ou diminuir o volume das duas 
máscaras. O aumento do volume aumentará o nível do arquivo da máscara em relação ao 
áudio de streaming.
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Efeitos mascarados - Gerador de Ruído
Gerador de Ruído
O gerador de ruído pode gerar diferentes tipos de ruídos. A lista de queda do tipo de ruído 
pode ser usada para selecionar tipo de ruído para adicionar à reprodução de áudio. 
Atualmente suporta ruído branco e marrom. 
O controle deslizante de nível de ruído pode ser usado para ajustar o volume do ruído gerado. 
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Efeitos mascarados - Loop de fundo
Loop de fundo
O loop de fundo pode ser usado para loop sobre um arquivo escolhido em segundo plano para 
reproduzir áudio. Ele dá o loop do áudio escolhido até que o áudio de reprodução pare.
Você pode escolher o arquivo de fundo para jogar usando o botão Procurar.
O controle deslizante de fundo (dB) pode ser usado para ajustar o volume do arquivo de áudio 
de fundo antes de se misturar com o áudio real que está sendo reproduzido.
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