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Specificaties 

4 x DC 9V/500mA 

aansluiting 

4 x DC 9V/80mA 

aansluiting 

 1 x DC 9V/250mA 

aansluiting 

1 x DC 9V / 250mA naar 18V/125mA SAG 
aansluiting 

※Alle uitgangen hebben een negatieve 
binnenzijde. 

Accessoires 

1 x speciale 12V/4A adapter 1 

x 15 cm LS 

3 x 30 cm LS 

3 x 50 cm LS 

3 x 70 cm LS 

1 x Y-vormige 

kabel 

 Rubber voeten 

 
Formaat: 120Bx70Dx35H 

mm  

Gew. Ong.. 393g 

Onze nieuwe MSDMKII neemt niet veel plaats in op je 
pedalboard en voorziet veel effecten met een gerust hart van 
stroom. De voeding van One Control is betrouwbaar, compact 
en gebruiksvriendelijk. 
 
De Minimal Series Distro MKII Isolated is een geïsoleerde 
voeding die zo compact mogelijk is, maar volledig 
onafhankelijk van alle uitgangen. Hoewel hij compact van 
formaat is, heeft hij 10 DC-uitgangen en kan hij vele effecten 
van stroom voorzien met behulp van de speciale 
meegeleverde adapter. 

 
Nieuw zijn de vier 9V/500mA uitgangen. Tegenwoordig 
worden op pedalboards vaak meerdere digitale effecten en 
multi-effecten gebruikt. Om te kunnen werken met effecten 
die veel stroom nodig hebben, hebben we vier grote 
uitgangsklemmen van 500mA voorzien. Vanaf deze terminals 
kunt u ook aftakkingen gebruiken zoals One Control Daisy 
Chain Five om meerdere compacte pedalen te bedienen. 

 

Bovendien zijn er vier 9V/80mA-aansluitingen voor het 

aansluiten van analoge vervormingseffecten met een lage 

stroomsterkte, en een 9V/250mA-aansluiting voor het 

aansluiten van effecten met een hoge stroomsterkte, 

zoals een compact galmeffect. 

Eén ervan kan ook de spanning verhogen in het bereik van 

9-18V (125mA bij 18V) door de SAG-knop te gebruiken. 
In addition, each power terminal is independent, so it 

comes with a Y-shaped cable that allows you to combine 

two 9V terminals to add current. If you add two 80mA 

terminals together, it can be used as a 160mA terminal. 

You can have much more flexibility with the power 

arrangement on your pedalboard. 

 

Wat is een onafhankelijke 
stroomvoorziening?  
Een voeding levert stroom. Daarom wordt elke normale 
adapter zelf ook als voeding aangemerkt, maar als we het 
over pedalboardvoedingen hebben, gaat het om een bron 
die met één apparaat meerdere apparaten van stroom kan 
voorzien. 

Een onafhankelijke voeding betekent dat alle klemmen 

geïsoleerd (isolated) zijn, en hoewel het één bron is, kan 

elke klem op dezelfde manier worden gebruikt als met 

een afzonderlijke adapter. 

Omdat de interne structuur die nodig is voor één 

terminal ingewikkeld is, is hij iets groter dan een 

algemene vertakte voeding, maar er is geen ruis, zelfs 

als u een mix van digitale en analoge effecten gebruikt. 

U kunt de MSDMDKII met een gerust hart gebruiken. 

Bovendien kan bij analoge schakelingen oude stijl ruis 

optreden als de voedingsstroomcapaciteit groot is, maar 

als het een 9V/80mA aansluiting is, kan ruis door zo'n 

grote stroomcapaciteit worden vermeden. 
De Minimal Series Distro MKII Isolated kan een verscheidenheid  
aan effecten voeden voor de beste prestaties  
door naast grote uitgangsklemmen ook kleine uitgangsklemmen  
te bieden. 

Eigenschappen:  
-Compact formaat volledig onafhankelijke/geïsoleerde voeding 

- 10 DC uithangen met grote uitgang tot kleine uitgang 

-Grote uitgang 500mA die ook digitale effecten ondersteunt 

- Kleine uitgang 80mA terminal om analoge pedalen optimaal te bedienen 

- SAG-aansluiting die kan worden gewijzigd in 9-18V (probeer dit maar eens met je dirt pedalen!) 

- 10 DC-kabels inbegrepen. 

•Een Y-vormige kabel die stroomcapaciteit toevoegd 

door twee uitgangen te combineren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL COPYRIGHT RESERVED BY LEP INTERNATIONAL CO., LTD. 2022｜http://www.one-control.com/ 


