
Uživatelský manuál 

Jubilee Red Amp In A Box (BJF design) 

Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Jubilee Red Amp od společnosti One Control. 

- Popis: 

Britské lampové zesilovače řady Silver Jubilee, které byly vyráběny koncem 80. let, tehdy představovaly 
zesilovače s nejvyšší úrovní gainu, které kdy byly na tomto ostrově vyrobeny. Tyto modely se vyznačovaly 
přepínatelným výstupním výkonem 25/50/100 wattů, přepínatelnými kanály s různou úrovní gainu, lepším 
ovládáním středů a parametrem Presence. Těmito původními aparaturami se nechali přímo inspirovat 
výrobci mnoha moderních zesilovačů. I dnes najdete mezi metalovými kytaristy mnoho hráčů, kteří 
zesilovače Jubilee zbožňují. Originální kusy stoupají na hodnotě a v poslední době bylo uvedeno i několik 
„reedicí“.  

Typický zvuk Jubilee je jakousi nástavbou zesilovačů řady Plexi/JMP. Zatímco se tyto zesilovače vyznačovaly 
rockovým typem zvuku s menším gainem (tento zvuk v nabídce One Control reprezentuje model Purple 

Plexifier), zesilovače řady Jubilee měly zvuk s výrazně vyšším gainem a konkrétnějšími středy. Zvuk Jubilee  
si oblíbila celá řada rockových kytaristů, včetně Slashe, Johna Fruscianta a Joa Bonamassy.  

Prostřednictvím pedálu Jubilee Red AIAB dostávají hráči přístup k nejvíce „high-gainovému“ zkreslení, jaké 
kdy společnost One Control vyprodukovala. K tomu navíc „obdrží“ také lepší kontrolu na odezvou v oblasti 
středových frekvencí a velmi nízkou úroveň vlastního šumu. Tento pedál se hodí dobře pro humbuckery  
i jedno-cívkové snímače, a to včetně high-gainových a aktivních typů. Velmi vhodný je rovněž pro zvládnutí 
basové odezvy 7- a 8strunné kytary.  

 

- Ovládání: 

Gain: Ovladač pro nastavení intenzity zkreslení. 

Mid: Nastavení odezvy basových/středních frekvencí ve výstupním signálu. 

Treble: Nastavení podílu vysokých frekvencí ve výstupním signálu. 

Vol: Nastavení celkové úrovně hlasitosti. 

Nožní přepínač: Aktivuje pedál / přepíná ho do bypass režimu (True Bypass).  

 

- Specifikace: 

Vstupní impedance: 180 kOhm 

Výstupní impedance: < 2 kOhm 

Napájení:  9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu nebo baterie 6F22 

Odběr proudu: 6 mA 



Rozměry: 39 (Š) x 100 (H) x 31 (V) mm 

Hmotnost: 160 g 


