Uživatelský manuál
Sonic Silver Peg (BJF design)

Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Sonic Silver Peg od společnosti One Control.

-

Popis:

Efektový pedál Silver Sonic Peg reprodukuje zvuk ikonického lampového zesilovače 70. let, který nesl podobný
název. Tento silně responsní basový preamp se dokáže přizpůsobit jakémukoliv hernímu stylu. Kromě
dynamického rozsahu, který je podobný původnímu zesilovači, má uživatel na boční straně pedálu k dispozici
rovněž přepínač pro zesílení/ořez o 15 dB. Tento pedál je očividně skvělým řešením pro všechny basáky!

- - Designér Bjorn Juhl říká:
S každým úderem trsátka o strunu vzniká určitý atak, který kapele propůjčí sílu a hybnost. S každým
„slapem“ dodá silný sustain basovému zvuku barvu a tolik důležitou „presenci“.
Podle mého názoru by měly všechny basové zesilovače dynamicky reagovat na rychlost a výkon.
Monumentální vintage basové zesilovače se vyznačují pulsujícím zvukovým zabarvením, velkým rozsahem
tolerance
a „hlubokým dechem“, který dokáže vyhovět každému hudebnímu žánru.
Zachytili jsme zvuk podobný 100wattovému lampovému zesilovači „V4“, který v 70. letech uvedla na trh firma
Ampeg.
V roce 1969 se navždy změnil zvuk elektrické baskytary. Na svět přišel model „SVT“ – zesilovač, který je
mnohými označován za legendární a revoluční.
Pokud je mi známo, SVT je prvním basovým zesilovačem na světě, který pracuje s reproboxem, jehož
rezonanční frekvence je vyšší než u zvuku baskytary.
Řada „V“, která se stala nástupcem modelu SVT, má stejnou charakteristiku. Reproboxy řady „V“ s konfigurací
8“x10 mají rovněž vyšší rezonanční frekvenci než zvuk baskytary. Hráč díky tomu „zažívá“ nízkou úroveň
zkreslení a fenomenální výkon.
Efektový pedál Sonic Silver Peg dokázal reprodukovat výkon tohoto legendárního zesilovače skrze ovladač
Volume, který je zapojen na začátku obvodu.
Sonic Silver Peg má – podobně jako originál – aktivní ovladač Mid s prvkem zesílení/útlumu o 15 dB, který je
vyladěn okolo 800 Hz. Potenciometr Tone ovládá nízko-propustný filtr s rozsahem 300 Hz až 10 kHz.
Díky přepínači 0 dB / -15 dB je možné přepínat zvuk dvou originálních vstupů. Jinými slovy: mezi čistým
basovým zvukem a zabarveným silným overdrive. Díky dostatečné výstupní úrovni lze pedál zapojit přímo do
mixu.
Sonic Silver Peg vytváří univerzální basový zvuk, který každý hledá. Vyzkoušejte si ho sami!

- Ovládání:
Volume: Nastavení celkové úrovně hlasitosti.
Tone: Nastavuje vysoké frekvence ve výstupním signálu.
Mid: Nastavuje středové frekvence ve výstupním signálu.
Přepínač „0dB/-15dB“: ZAPÍNÁ / VYPÍNÁ režim -15 dB.
Nožní přepínač: Aktivuje pedál / přepíná ho do bypass režimu (True Bypass).

- Specifikace:
Vstupní impedance: 1 MOhm
Výstupní impedance: < 2 kOhm
Napájení: 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu nebo baterie 6F22
Odběr proudu: 2 mA
Rozměry: 39 (Š) x 100 (H) x 31 (V) mm
Hmotnost: 160 g

