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Tego jeszcze u EarthQuaker Devices nie było! Pyramids to stereo flanger, który umożliwia
nam ustawienie własnych pięciu presetów brzmienia.
Nie będziemy się tutaj zastanawiać, dlaczego ten efekt nazwano „piramidy” – panuje całkowita
wolność domysłów i skojarzeń. Grunt, że nowy efekt to kolejna modulacyjna perełka sprowadzona
do Europy (i do Polski) przez departament dystrybucji firmy Warwick & Framus. To faktycznie
zaskakujące, by w takiej analogowo wyglądającej kostce można było przywołać pięć własnych
ustawień, które przecież muszą być oparte o domeną cyfrową. Istotnie, mamy tu do czynienia z tym
samym procesorem DSP co w innym znanym produkcie EarthQuaker Devices – Avalanche Run.
Kostka oferuje osiem trybów flanger, co w praktyce daje imponujące bogactwo modulacji, w którym
najwięksi nawet sceptycy znajdą coś dla siebie. Od lekkiego, łagodnego falowania przez klasycze
brzmienie efektu, po zniekształcenie dźwięków skierowane dla prawdziwych freaków i gitarowych
kosmitów, poszukujących soundu nie z tej ziemi.
Sprawdźmy teraz, co mamy do dyspozycji na pokładzie kostki. Przede wszystkim są to dwa
przełączniki wyboru presetów i typu flangera (classic, through-zero, barber pole up, barber pole
down, trigger up, trigger down, step, random). Ciekawostką jest typ modulacji rozpoczynający cykl
fali od każdego ataku kostką lub palcem, lub działający na zasadzie side chain. Ten ostatni efekt
oznacza, że sterowanie flangerem może odbywać się zewnątrznym sygnałem – stopą, basem itp.
Prawda, że to imponująca innowacja? Do tego wszystkiego mamy do dyspozycji tap tempo z
klasycznymi podziałami rytmicznymi (slow, normal, fast), wielofunkcyjną kontrolę modulacji (mix,
width, rate manual, feedback oraz modify, który jest klasycznym multifunkcyjnym regulatorem
zależnym od wybranego typu flangera), dodatnię i ujemną kontrolę feedback oraz mix, czyli
ustalanie proporcji torów wet i dry. To kolejne cechy, które nieczęsto znajdziemy w typowych
flangerach. Jak by tego było mało, do dyspozycji mamy specjalny przełącznik activate w technologii
Flexi-Switch, działający w trybie standardowym lub chwilowym (momentary i latch). Urządzenie ma
przekaźnikowy true bypass, dzięki któremu Pyramids może działać w trybie chwilowym lub
standardowym, co ułatwia aktywację efektu dla potrzeb dekoracji poszczególnych nut czy fraz. Jeśli
dodamy do tego dwa gniazda z 6,3 mm mono (L / R) wejście oraz wyjście, a także gniazdo 6.3 mm
TRS dla pedału ekspresji oraz kontroli manual (wszystkie tryby), osiągniemy chwilowo pełnię
szczęścia. Urządzenie świetnie spisuje się także z basem. Wyprodukowano w USA. Howgh!

