
 

 

THE BLACK-VIOLET CAPRID 
 
 

Gratulujeme. Nyní vlastníte tu nejvěrnější  
reprodukci jednoho z nejproslulejších distortion  
pedálů, které kdy byly vyrobeny.  
 

Tento efektový pedál je odolnou a „dospělou“  
reedicí slavného efektu Ram's Head Muffer z tzv. 
„fialového období“.  
 
  

Uvnitř pedálu najdete tři pečlivě vybírané 

„oranžově tečkované“ tranzistory a jeden  

„fialově tečkovaný“ tranzistor – všechny pečlivě 

vybrané s ohledem na nejlepší možný rozsah zisku 

a co nejvěrnější reprodukci „muffího“ zvuku. 

Přidejte k tomu uhlíkové-kompozitní rezistory a 

PCB desku ve stylu 3003 a dostáváte pedál, který je po všech stránkách uměleckým 

dílem. Pokud máte rádi bohatý „houslový“ sustain s mírně agresivním zkreslením, pak 

jste „kápli na toho pravého“!  

  

Několik slov o této reedici… V první polovině 70. let, kdy byly vyráběny originální BM 

pedály, provedla firma EH na těchto svých efektech několik kosmetických úprav. Změnili 

slavné čtvercové logo („Ram‘s Head“), propůjčili mu oblé tvary a zároveň zvolili 

jednobarevný layout předního panelu (možná kvůli nižším nákladům oproti dosavadní 

dvoubarevné grafice). Tyto nové modely byla pak vyráběny v modré, černé, červené či 

fialové. Některé z těchto úprav pak byly vzácnější než ostatní.  

  

Rozhodli jsme se tyto krásky znovu přivést na svět, ovšem tak trochu „o krok dále“.  Šasi 

z nerezové oceli jsme oblékli do černého polomatu, který jsme na horním panelu opatřili 

fialovou grafickou úpravou, díky čemuž teď máte pod rukama „bestii, která je pořádně 

sexy“.  

 

Tento pedál vypadá stejně dobře jako zní a bezkonkurenční je i jeho konstrukční 

provedení.  



 

 

  

Věříme, že si toto dílo lásky pořádně užijete. Pokud s ním budete řádně zacházet, vydrží 

vám navěky.  

Ovládání:  
 
 

VOLUME  Při otáčení zesiluje nebo mírní hlasitost pedálu.  

TONE Ovládá rozsah pasivního výřezu středového pásma. 

SUSTAIN  Přidává zvuku výraznější... FUZZ! 

  

 

Další informace: 

 
 
 

ODBĚR PROUDU Black-Violet Caprid pracuje s odběrem proudu 5,5 mA  

NAPÁJENÍ Tento pedál je napájen pomocí 9V baterie nebo regulovaným napájecím zdrojem 

(typický adaptér pro kytarové pedály) se zápornou polaritou na středu a 2,1mm 

konektorem. Pokud používáte napájecí zdroj, použijte zdroj určený k napájení 

efektových pedálů.  

BYPASS Zapínání/vypínání efektů je řešeno pomocí 100% mechanického nožního 

přepínače 3PDT, známého jako „true bypass“.  
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