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Efekty Morley 20/20: Wah Lock, Wah Boost, Lead Wah
PRODUCENT: WWW.MORLEYPEDALS.COM
DYSTRYBUTOR: WWW.W-DISTRIBUTION.DE

orley MTG3 - 20/20 Wah
Lock
to
najbardziej
wszechstronny
wah
z efektów Morley’a.
Oczekujecie bezprzełącznikowej aktywacji,
ale jednocześnie chcielibyście zablokować pedał
wah w danej pozycji?
Nie mówcie nic więcej – tryb Wah Lock
emuluje
brzmienie
tzw. fixed wah, pozwalając równocześnie na bezklikową
aktywację kaczki. Natomiast tryb WHOA,
to dodatkowe podkręcenie parametru envelope, co skutkuje głębokim
i wokalnym brzmieniem wah, świetnym dla high gainowych brzmień
dla gitary czy basu. Efekt posiada także najnowszy bufor Morley 20/20,
który czuwa nad najwyższą jakością brzmienia.
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Specyfikacja:
• Mini wah
• Układ optyczny
• Bezprzełącznikowa aktywacja efektu
• Wbudowany bufor 20/20 zapobiegający stracie sygnału oraz zapewniający idealne brzmienie
• 3 tryby wah do wyboru (Wah / Whoa / Wah Lock)
• Regulowany boost w zakresie 20 dB we wszystkich trybach
• Kompatybilny także z gitarami basowymi
• Szybki dostęp do baterii Quick-Clip
• Buforowany bypass
• Kontrola Loud i Notch
• Przełącznik nożny Whoa (ciche przełączanie)
• Przełącznik nożny Wah Lock footswitch (ciche przełączanie)
• Diody statusu LED
• Obudowa z walcowanej na zimno stali
• Świecąca w ciemności powłoka pedału oraz świecące logo na froncie
urządzenia
• Gniazda 6.3 mm mono in / out
• Zasilanie 9V baterią lub opcjonalnie 9V zasilaczem DC (Morley AD N), •
wtyk baryłkowy 2,1 mm x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
• Pobór prądu 12 mA
• Wymiary (D x S x W) 170 x 114 x 70 mm
• Waga 0.92 kg
• Wyprodukowano w USA
Sugerowana cena to 985 PLN.
Morley MTMK2 - 20/20 Wah Boost to klasyczny efekt Morley „na sterydach”.
Regulowany, czysty boost w zakresie 20 dB pozwala na odpowiednie odnalezienie się w miksie. Dzięki szerokiemu
zakresowi
sweepu,
a także uwydatnieniu środkowego pasma, efekt pozwoli
na lśniące brzmienie w każdym miksie.
Efekt posiada także najnowszy bufor Morley 20/20, który czuwa
nad najwyższą jakością brzmienia.
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Specyfikacja:
• Mini wah
• Układ optyczny
• Bezprzełącznikowa aktywacja efektu
• Wbudowany bufor 20/20 zapobiegający stracie sygnału oraz zapewniający idealne brzmienie
• Regulowany boost w zakresie 20 dB we wszystkich trybach
• Szybki dostęp do baterii Quick-Clip
• Buforowany bypass
• Diody statusu LED
• Obudowa z walcowanej na zimno stali
• Świecąca w ciemności powłoka pedału oraz świecące logo na froncie
urządzenia
• Gniazda 6.3 mm mono in / out
• Zasilanie 9V baterią lub opcjonalnie 9V zasilaczem DC (Morley AD N),
wtyk baryłkowy 2,1 mm x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
• Pobór prądu 10 mA
• Wymiary (D x S x W) 170 x 114 x 70 mm
• Waga 0.92 kg
• Wyprodukowano w USA
Sugerowana cena to 832 PLN.
Morley 20/20 Lead Wah to efekt stworzony na potrzeby wysokogainowych brzmień oraz wzmacniaczy, które rozkręcamy na max. Bezprzełącznikowe działanie, prostota obsługi, szeroki sweep, te cechy czynią
to urządzenie idealnym wah dla gitarzystów kochających blask reflektorów. Efekt posiada także najnowszy bufor Morley 20/20, który czuwa nad
najwyższą jakością brzmienia.
Specyfikacja:
• Mini wah
• Układ optyczny
• Bezprzełącznikowa aktywacja efektu
• Wbudowany bufor 20/20 zapobiegający stracie sygnału oraz zapewniający idealne brzmienie
• Zaprojektowany na potrzeby high-gainowych brzmień
• Szeroki zakres sweepu
• Automatyczny, oddzielnie aktywowany Low End Boost
• Szybki dostęp do baterii Quick-Clip
• Buforowany bypass
• Diody statusu LED
• Obudowa z walcowanej na zimno stali
• Świecąca w ciemności powłoka pedału oraz świecące logo na froncie
urządzenia
• Gniazda 6.3 mm mono in / out
• Zasilanie 9V baterią lub opcjonalnie 9V zasilaczem DC (Morley AD N), wtyk baryłkowy
2,1 mm x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
• Pobór prądu 8 mA
• Wymiary (D x S x W) 170 x 114 x 70 mm
• Waga 0.92 kg
• Wyprodukowano w USA
Sugerowana cena to 850 PLN.

