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Naše spanilá jízda drobnějším příslu
šenstvím JHS může v tomto čísle 
obratem ruky pokračovat dalším 

z jednodušších zařízení z portfolia JHS. 
Takového ryze praktického zařízení, u kte
rého si třeba můžeme představit, že než se 
do sortimentu kansaského výrobce Summing 
Amp dostal, prototyp už nějakou dobu fun
goval na ponku Joshui Scotta pro bezproblé
mové spojení dvou signálů do jednoho.

Protože se na něj nešlape, o pedál jako 
takový úplně tak nejde, jakýkoli nožní spí
nač tu chybí. Krabička je bytelná, kovová, 
v černé matné barvě, opatřená bílým symbo
lem kalkulačky se zvýrazněným tlačítkem +. 
Z vrchní strany je umístěná červená LED 

dioda kontroly napájení 
a z boku jsou umístě
né všechny konektory. 
Dva, které vedou signál 
dovnitř, a jeden ho vede 
ven. Ty doplňuje už jen 
konektor pro připoje
ní napájení. A to nijak 
hladového, stačí klasic
kých pedalboardových 
9 V a 31 mA, ale napájet 

bateriemi tu nelze. Zapojení je tedy velice 
jednoduché, a navíc vyznačené bílými šipka
mi na vrchní straně krabičky.

Funkce Summing Ampu je v podstatě 
jednoduché spojení dvou mono signálů do 
jednoho opět mono na výstupu. Nadmíru dů
ležité je poznamenat, že se jedná o pedál ak
tivní, o jehož provoz se starají trafa. A to pro 
nás v praktickém životě znamená, že signál 
bude kvalitní, silný, barevný a nic se nikde 
nebude kazit nějakým (nedejbože!) brumem.

Krabička vzhledem ke své, v dobrém slova 
smyslu, americké čistotě a jednoduchosti je 
precizně vyrobená a naprosto funkční. Její limi
ty jsou jen ve fantazii, kterou máte při tvorbě 
zvuků ve svém pedalboardu. Napadlo vás třeba 

zapojit dva delaye paralelně? Tak aby se vám 
zpoždění sčítala, a ne aby jeden delay zpožďo
val už delayovaný signál? Napadlo vás napří
klad, že byste chtěli zapnout fuzz a kompresor 
zároveň, a v sériovém zapojení prostě nelze 
dosáhnout dobrých výsledků? Ve chvíli, kdy 
začnete přemýšlet o svém zvuku v podobných 
souvislostech, dosáhnete bodu, kdy se chtě ne
chtě začnete shánět po zařízení, které nabízí 
funkci této na první pohled jednoduché černé 
krabičky. A ve chvíli, kdy jste se dostali do této 
fáze, nacházíte se už na úrovni, kdy oceníte 
jenom ta řešení, která nejsou jakkoli poloviča
tá. Vy už jste si totiž určitě ušli velký kus cesty 
a sami jste si vyzkoušeli, kudy opravdu cesta 
nevede. A to jsme opět u toho. Je to právě 
JHS Summing Amp. Cena je 2520 Kč.
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JHS Pedals Summing Amp

technická specifikace
vstupy 2x 6,3mm mono jack

výstup 1x 6,3mm mono jack 

napájení 9 V (pouze adaptér)

spotřeba 31 mA

rozměry 95 x 47 x 35 mm
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