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Warwick BC 80
V tomto testu vám přiblížím malé baskytarové
kombo s dospělým zvukem, překvapujícím výkonem,
dobrou výbavou, v zajímavé cenové hladině.

Č

asto se setkávám s prosbou o tip na
levné, ale dostačující kombíčko pro
baskytaru v cenové hladině maximálně do sedmi tisíc. Pro mnohé je důležitá
cena, ale za tyto peníze lze nalézt opravdu jen velmi málo výrobků, které mohu
s čistým svědomím doporučit. Levné basové
aparáty většinou nemají právě tu správnou
barvu zvuku, navíc při plném, nevelkém,
výkonu reproduktor a v podstatě celá skříň
začínají soupeřit se smrtí. Warwick nabízí
v této kategorii naprosto jinou kvalitu. Toto
baskytarové kombo, myslím, dobře vykrývá
požadavky, co se týče velikosti, výkonu, mobility, zvuku a ceny. Nutno dodat, že tento
test je psán v době nepříznivého kurzu české
koruny, tedy tento výrobek by bez zásahů do
kurzu naší měny stál cca o 10–15 % méně.
Bohužel českou měnu může regulovat pár
vyvolených, a tak nám nezbývá jen doufat,
že snad už brzo přijde zdravější měnová
politika.
Popis
Osazení panelu nás ničím nepřekvapí, první
v řadě (zleva) jsou vstupy pro pasivní a aktivní nástroj. Následují korekce v uspořádání Bass – Low Mid – Hi Mid – Treble. Další
v řadě je centrální hlasitost a hlasitost vstupu AUX, LED dioda pro indikaci kompresoru, vstup pro AUX, výstup pro sluchátka,
kontrolka On, vstup a výstup pro efektovou smyčku a linkový výstup jack. Na zadní
straně dole nalezneme pouze malý panel se
síťovou zástrčkou spolu s netradičně a ne
zrovna šikovně umístěným síťovým spínačem.
Myslím, že konstruktéři měli zřejmě vůli
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Baskytarista působící v nejrůznějších hudebních
uskupeních. Mimo stále trvajícího samostudia hudbu
nikdy nestudoval, k čemuž se hrdě hlásí. Hledání zvuku,
objevování nových nástrojů a aparatur mu předurčilo
funkci autora testů a recenzí.
Více na www.wimpy.cz.

umístit zdroj co nejdál od zesilovače a předzesilovače, aby tak dosáhli tichého provozu celé jednotky. Spínač na předním panelu
komba by byl mnohem šikovnější. Netradiční
je i síťová zástrčka, jde pouze o dvoupinovou variantu, která se používá spíš u nabíječek fotobaterií, tiskáren, scannerů a šicích
strojů. Tento prvek beru jako pozitivní krok,
těchto kabelů bývá po ruce (alespoň v mojí
domácnosti) nedostatek a je dobré mít další
spotřebič, kde tento kabel při tísňovém hledání naleznete. :-) Warwick uvádí, že kombo
je osazeno custom reproduktorem, zesilovač
disponuje výkonem 80 W, pre-amp je vybaven nízkošumovým obvodem.
Zvuk a použití
Pro mne osobně je tato řada komb firmy
Warwick velkým překvapením. Samozřejmě
jde o malý aparát, který má své limity. Tedy
nebude to aparát, který vezmete do hřmotného bandu na velké pódium vedle statného
drummera. Ne všichni ale mají na výkon
megapožadavky a ne vždy jste v této situaci. Barva zvuku je velmi příjemná, myslím,
že se bude hodit začínajícím basistům nebo i profesionálům napříč všem hudebními
žánry. Přijde vhod těm, kteří potřebují něco
malého na doma nebo do menších klubů.

technická specifikace

Studenti a hráči bez automobilu, myslím,
ocení i stále přijatelnou možnost transportu
v MHD. Doporučil bych ho i rodičům, kteří
dostali za úkol koupit začínajícímu basáčkovi aparát, ale marně tápou, co by to vlastně
mělo být. Warwick vyzdvihuje, že kombo
disponuje osmdesáti watty čisté síly. Toto
se mu povedlo díky použitým komponentám
(tedy především reproduktoru) a vestavěnému, vkusně naladěnému kompresoru, který
hlídá, aby celá jednotka neopustila hranice
čistého zvuku. Možnost vypnutí kompresoru
chybí, ale toto řešení je logická ochrana přetěžování reproduktoru. Kompresor zabírá až
v krajních hlasitostech a dynamických rázech,
tady pokud nepůjdete „do plnejch“, kompresi
se lze vyhnout. Rozhodně ale toto nevnímám jako nějaké mínus, kompresor nepůsobí
protivně. Warwick BC 80 hraje spíš rovně,
tedy nepřidává nástroji svůj zvukový charakter. Oceňuji i zabudovanou hornu, která sice
nejde regulovat, ale za ty peníze bychom
toho chtěli už trochu moc. Horna dodá aparátu příjemné výšky a prostor, její naladění
a úroveň nejsou přetažené. Kombo jde pěkně do basů, zvuk je plný a hutný, výkon 80
W je překvapivě silný bez známek zkreslení.
Pokud hledáte kombíčko s výše uvedenými
vlastnostmi, Warwick BC 80 vám mohu s čistou myslí doporučit.

info

výkon

80 W

reproduktory

12” Warwick Custom
Speaker + 2” tweeter

Warwick BC 80 je kvalitní kombo pro baskytaru
s tranzistorovým zesilovačem, efektovou smyčkou
a linkovým výstupem. Cena je 8231 Kč.

kompresor

ano

efektová smyčka

ano

plus

linkový výstup

ano

AUX vstup

ano (s ovládáním hlasitosti)

rozměry

410 x 490 x 370 mm

hmotnost

21 kg

zvuk
výkon
cena
vybavení

mínus

umístění síťového vypínače
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