
R a d o s t n ě  d o  p l n ě n í  n o v ý c h  ú k o l ů  v  m o d e l á ř s t v í !

M A R S H A L L  C O D E
Jednička pro kreativní kytaristy

PW Black logos are always used on light surfaces  PW White logos are always used on dark surfaces
To Avoid incorrectly scaling the PW white logo in a vector based program such as Illustrator, be sure to set your PREFERENCES for the units to scale 
How to: go to EDIT,  then down to PREFERENCES,   click on GENERAL,  window pops up - check the box for “SCALE STROKES & EFFECTS”
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CODE 25
Modelingové kombo Marshall CODE25 splňuje všechny nároky 
pro domácí či klubové hraní. Menší velikost, nízká váha a vnitřní 
nastavení  přímo evokují k cvičení, práci se zvukem či komponování 
nových písní.

CODE 412
Každý správný rocker někdy ve škole slyšel příkaz „DO KABINETU“ a stejně funguje i nový kabinet 
Marshall CODE412, který je určen k použití s hlavou CODE100H. Čtyři 12-ti pásmové reprodukto-
ry, zkosený design a síla 120W přímo vybízí k živému hraní.

CODE 50
Modelingové kombo Marshall CODE50 je svým výkonem určeno pro 
klubové hraní či zkušebnu. Zvuky oblíbených a legendárních zesi-
lovačů Marshall uvnitř tohoto komba, Vám dovolí v jeden moment 
přehrát rockovou historii.

VYMODELUJ 
SVŮJ VLASTNÍ ZVUK
MARSHALL CODE - JEDINEČNÁ POMŮCKA PŘI HLEDÁNÍ NEZAMĚTILNÉHO SOUNDU
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CODE 100 HEAD
Více hlav – víc ví … a to ví i každý kytarista. Žádný koncert 
se neobejde bez stěny Marshallů boxů a hlav, a protože 
to Ví i samotný Marshall, přichází s modelingovou hlavou 
CODE100H. Pro náročné hráče, pro ty co chtějí „velký“ zvuk 
a velký aparát bude CODE100H jasnou volbou.

CODE 212
I malý kabinet dokáže velké věci. Nový reprobox od Marshall 
CODE212, určený k zesilovači CODE100H je ideálním řešením 
pro menší stage, kde je potřeba „velký“ zvuk.

CODE 100
Rozměry a výkon novinky ze stáje Marshall, maže hranice klubové a halové scény. Kombo 
Marshall CODE100 podpořené funkcemi a modulací je ideální volbou pro veškeré styly hraní 
a hudební žánry. Od tvrdého hard rocku přes blues až k popovým líbezným tónům, naplňuje 
CODE100 vše na co jste čekali.
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MARSHALL CODE50
Pro malé i velké kluby a s plným zásobníkem Marshall zvuků. 
Využijte modulace, efekty a možnosti nastavení k okořenění 
vašich vystoupení.

• Výkon: 50 W
• Repro: 12“
• Počet kanálů: 1
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: Master, Volume, Gain, Bass, Middle, Treble, Preset, Edit
• Počet simulací: 26
• Počet efektů: 24
• Počet presetů: 100
• Integrovaná ladička: Ano
• Výstup pro externí reprobox: Ne
• Vstup pro mikrofon: Ne
• Sluchátkový výstup: Ano
• MP3/linkový vstup: Ano
• Provoz na baterie: Ne
• MIDI: Ne
• USB: Ano
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ne
• Rozměry: 530 x 440 x 280 mm
• Váha: 13 kg

MARSHALL CODE25
Domácí i klubové hraní se zvuky Marshall zesilovačů. Vytvořte 
si vlastní pedalboard v chytrém telefonu, hrajte do svých oblí-
bených písní, cvičte s velikány rockové historie.

• Výkon: 25 W
• Repro: 10“
• Počet kanálů: 1
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: Master, Volume, Gain, Bass, Middle, Treble, Preset
• Počet simulací: 26
• Počet efektů: 24(až 5 zároveň)
• Počet presetů: 100
• Integrovaná ladička: Ano
• Výstup pro externí reprobox: Ne
• Vstup pro mikrofon: Ne
• Sluchátkový výstup: Ano
• MP3/linkový vstup: Ano
• Provoz na baterie: Ne
• MIDI: Ne
• USB: Ano
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ne
• Rozměry: 350 x 340 x 215 mm
• Váha: 6,1 kg
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MARSHALL
FOOTSWITCH CODE
Rychlé, přehledné a snadné ovládání CODE zesilovačů.
ŠPLÁPNĚTE DO TOHO!

• Footswitch pro Marshall CODE 25, 50, 100 a 100H
• 4 tlačítka
• Nastavení tří presetů a rychlé procházení bankou
• LED displej a indikační diody

MARSHALL CODE100
Život do živého hraní. Velký zvuk, nekonečné možnosti, kom-
paktní a univerzální využití. Pokud chcete styl, moderní přístup 
a zvuky legendárních zesilovačů, tak TADY TO JE …

• Výkon: 100 W
• Repro: 2x 12“
• Počet kanálů: 1
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: Master, Volume, Gain, Bass, Middle, Treble, Preset, Edit
• Počet simulací: 26
• Počet efektů: 24
• Počet presetů: 100
• Integrovaná ladička: Ano
• Výstup pro externí reprobox: Ne
• Vstup pro mikrofon: Ne
• Sluchátkový výstup: Ano
• MP3/linkový vstup: Ano
• Provoz na baterie: Ne
• MIDI: Ne
• USB: Ano
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ne
• Rozměry: 695 x 480 x 275 mm
• Váha: 24 kg

MARSHALL CODE100H
HRAJTE HLAVOU… není co dodat. Marshall CODE100H hlava 
plná vědomostí a inteligence, která Vás naladí, připojí a nezkla-
me. Jak do studia tak na stage, všude využijete flexibilní IQ 
tohoto zesilovače.

• Výkon: 100 W
• Počet kanálů: 1
• Impedance: 4 Ohm
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: 1x Master, 1x Volume, 1x Gain, 1x Bass, 1x Middle, 1x Treble, 
   1x Preset, 1x Edit, 1x Pre FX, 1x Amp, 1x Mod, 1x Del, 1x rev, 1x Power, 
   1x Cab
• Počet simulací: 26
• Počet efektů: 24
• Počet presetů: 100
• Integrovaná ladička: Ano
• Efektová smyčka: Ne
• Sluchátkový výstup: Ano
• MP3/linkový vstup: Ano
• MIDI: Ano
• USB: Ano
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ne
• Rozměry: 590 x 210 x 300 mm
• Váha: 11 kg
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MARSHALL CODE412
Každá hlava potřebuje tělo. A pokud tělo, má sílu an-
tických Bohů nemůžete prohrát žádný souboj. Nový 
kabinet CODE412, který Vám kryje záda.

• Výkon: 120 W
• Repro: 4 x 12“
• Typ reproduktoru: 4 x Custom
• Impedance: 8 Ohm
• Typ: Zkosený
• Rozměry: 695 x 675 x 390 mm
• Váha: 24 kg
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OKUSTE S NÁMI DOBRODRUŽSTVÍ

PROFESIONÁLNÍHO
MODELINGU
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Velký návrat legendárních aparátů v odstínech šedi. To co ví kytarová aristokracie Slash, John Frusci-
ante či Joe Bonamassa, máte možnost nyní zjistit i Vy. A to vše v novém kompaktním balení 20W krásy, 
vzrušení a síly. 
Aparáty Marshall Silver Jubilee (JCM25/50) poprvé firma představila v roce 1987 a řadou kytaristů bývají označovány za vůbec to 
nejlepší, do čeho můžete kytaru zapojit. Aparát se dočkal reedice v podobě 100 W modelu 2555X, který nabídl to co jsme znali jen 
z nahrávek největších hvězd. Nyní přichází ve verzích komba a zesilovače s označením 2525H a 2525C. Ty spoléhají na elektron-
ky ECC83 a EL34 s výkonem 20 W, který lze přepnout na pouhých 5W. Aparáty mají tímto širokou paletu zvuků a použití, a to od 
domácího hraní přes studio až ke koncertním podiím. Předzesilovač je stejný jako u modelu 2555X, což znamená, že byl vyroben 
podle diagramů původního zesilovače. To znamená, že práce s tónem a zvukem je naprosto čistá a dokonalá. Skvělé  zpracování a 
povrch z šedo - stříbrného vinylu a chromovaný  panel určují ikonovost zesilovačů. Zesilovač byl navržen i vyroben přímo v továrně 
firmy Marshall ve velké Británii a jde tak o prvotřídní výrobek. 

5O ODSTÍNŮ ŠEDI A STŘÍBRA 

2525H MINI JUBILEE hlava
POD LAMPOU JE VŽDY NEJVĚTŠÍ TMA? Ne tak docela. Nová 
hlava od Marshall 2525H mini Jubilee rozzáří každý prostor a 
pomůže najít cestu k vašemu kytarovému cítění.

• Výkon: 20 W
• Počet kanálů: 2
• Impedance: 16/ 8/ 4 Ohm
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: 1x Input Gain (Pull Rhytm Clip), 1x Lead Master, 
   1x Output Master, 1x Bass, 1x Middle, 1x Treble, 1x Presence
• Typ elektronek v předzesilovači: 3x ECC83
• Typ elektronek v koncovém zesilovači: 2x EL34
• Reverb: Ne
• Efektový procesor: Ne
• Typ efektů: Ne
• Efektová smyčka: Ano
• Sluchátkový výstup: Ne
• MIDI: Ne
• USB: Ne
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ano

2525C MINI JUBILEE kombo
SVOJI OBLÍBENOU LAMPU VŽDY U SEBE? Nyní to není problém. 
Malé rozměry, ale velký výkon vám dovolí váš kytarový zvuk 
využít jak pro domácí hraní tak při živém hraní.

• Výkon: 20 W
• Repro: 1x 12“
• Počet kanálů: 2
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: 2x Master, Bass, Middle, Treble, Gain, Presence
• Typ reproduktoru: Celestion G12M-25
• Typ elektronek v předzesilovači: 3x ECC83
• Typ elektronek v koncovém zesilovači: 2x EL34
• Reverb: Ne
• Výstup pro externí reprobox: Ano
• Efektová smyčka: Ano
• Sluchátkový výstup: Ne
• MIDI: Ne
• USB: Ne
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ano
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ZLATÁ HOREČKA u MARSHALL

Ti, kteří chtějí hrát bez zbytečných kudrlinek, 
Ti, kteří se spoléhají jen na své prsty, 
Ti, kteří mají vlastní názor.

Klasika je zpět! Legendární / Klasická / Tranzistorová komba z řady MG od Marshall jsou opět tady, a to ve své původ-
ní zlaté podobě. Univerzální použití, pevný tón, kompaktní design a skvělé zpracování oprašují zlatou éru těchto zesilovačů. 

Z pomyslného Klondiku až k Vaší kytaře. Řada MG je základní řadou produkce firmy Marshall, která nabízí tranzistorová komba, zesi-
lovače a k nim patřící reproboxy. Při jejich výrobě Marshall čerpá z letitých zkušeností výroby analogových aparátů, avšak ty zároveň 
kombinuje s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Výsledkem jsou modely, které jsou ideální volbou nejen pro začátečníky, ale 
i zkušené aktivní hudebníky. Za investované peníze nabídnou široké možnosti a velmi kvalitní zvuk. 

MG
15GFX

MG
30GFX

MG
50GFX

MG
10G
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Dave Lombardo

Ondřej Pomajsl

Mike Portnoy

Joey Jordison

Roy Mayorga

FireGrain Speciální tepelná úprava FireGrain dodává těmto paličkám vysokou odolnost a nesrovnatelně delší životnost 
než u standardních hickorových paliček. Veškeré vlastnosti zůstávají zachovány, ale podstatně déle vám vydrží. Vejčitá 
dřevěná špička (Oval) produkuje temnější, hřejivý zvuk ideální především pro razantnější styl hry.

Active Grip Acorn Hickorové paličky firmy pro všechny hudební žánry. Povrchová úprava ActiveGrip se po zahřátí 
aktivuje a přilne hráči více do dlaně. Povrch nenamáhá pokožku a neomezuje pohyb nebo herní techniku. Žaludovitá špička 
(Acorn) doléhá více na povrch blány a poskytuje artikulovaný a plný zvuk.

Mike Portnoy Active Grip 420X Oval Tip Signature model hickorových paliček bubeníka Mika Portnoye 
(ex-Dream Theater). Pro důraznější úder jsou o něco delší než běžné paličky typu 5A. Povrchová úprava ActiveGrip se po 
zahřátí aktivuje a přilne hráči více do dlaně. Povrch nenamáhá pokožku a neomezuje pohyb nebo herní techniku. Vejčitá 
dřevěná špička (Oval) produkuje temnější, hřejivý zvuk ideální především pro razantnější styl hry. Parametry: materiál 
hikor; Typ Signature; Délka 413mm; Tloušťka 14mm; Špička dřevo.

FBH535AW 7A Forward Balance Kvalitní paličky firmy Promark vyrobené z Hickory. Novinkou je balanční 
systém, který umožňuje zvolit typy Forward nebo Rebound, které se liší zatížením přední nebo zadní části paličky. Paličky 
typu Forward jsou zatížené v přední části a umožňují tak velmi silný a rychlý úder. Paličky typu Rebound jsou zatížené v 
zadní části a hodí se tak pro techničtější hru s drobnými finesami.

PROMARK 5B L. A. Special Paličky Pro-Mark LA Special jsou vyrobeny z Hickoru, díky čemuž umožňuje hraní 
s nižší hlasitostí při stejném pocitu z hraní, zvuk je o něco měkčí a kulatější.

DGL Bubenické rukavice, vyrobené 
z kůže Cabretta. Na dlaňové části je 8 
různých vycpávek. Horní část rukavice 
je vyrobená z velmi dobře prodyšného 
materiálu. Pásek na zápěstí nijak ne-
brání v pohybu ruky.

Joey Jordison
sign. vak na paličky

Everyday
vak na paličky

PHMB Hanging
Mallet Bag
Vylepšená verze oblíbené 
tažky na paličky, kterou lze 
rozevřít o 180 stupňů, uložit 
celý arsenál paliček a zavěsit  
na jakkýkoli vibrafon či xylofon. 
Vyroben z balistického nylonu 
s velkou kapsou např na noty.
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08-38

09-80 8str

09-46

11-49

12-54 12-60 CT

13-56 (W3)

11-52

11-56 DT

12-52 W3

10-46

10-46 BT 11-50 BT

10-52

09-40 (BT)

09-42 09,5-44

10-59 7str 11-64 7str 10-74 8str

NYXL GUITAR
Kytarové struny D‘Addario NYXL  hrají hlasitěji a zůstanou déle naladěni než jakékoli jiné struny, 
na které jste dříve hráli. Představeno, zdokonaleno a vyrobeno firmou D‘Addario v New Yorku. 

Tento nově vyvinutý způsob, odolný proti přetržení, s vysokopevnostním ocelovým jádrem, dodává zcela novou úroveň svobody, důvěry a síly.
NYXL poskytují větší pevnost a až o 131% větší stabilitu ladění s využitím plně reinvenovaného procesu tažení drátu spojeného s revolučním procesem 
„fusion twist“ pro hlazení oceli. Rekonstruované niklované potažené struny mají větší magnetické vlastnosti, což vede k vyššímu výkonu a rozšířené 
frekvenční odezvě ve středním rozsahu pro větší přítomnost a crunch.
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40-95

10-47 (12str)

50-105

45-100 SL

12-56

45-130 SL,5str

32-130 6str

12-53

55-110

10-47 11-52

45-130 SL,5str

45-100 45-105

13-56 16-56

Vysvětlivky zkratek:
5/6/7/8/12str počet strun

SL super long scale / dlouhé 

BT balanced tension

DT D tuning / D ladění

CT C tuning / C ladění

3W wound third / vinuté G

NYXL BASS
NYXL Bass struny obsahují vysoce uhlíkové
NY ocelové jádro zabalené eformulovanou poniklovanou ocelí. 

Tato nová konstrukce přináší hloubky, silné středy, čitelný úhoz a zdůraznění harmonie. Navržený pro všechny styly hraní, NYXL Bass poskytuje
dynamičtější rozsah a delší sustain.

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW

NICKEL BRONZE
Nickel Bronze struny jsou nově potažené akustické struny od D‘Addario.
Díky inovativní kombinaci poniklovaného fosforového bronzu zabaleného do vysoce 
uhlíkového NY ocelového jádra vytvářejí tyto struny jedinečné zvukové charakteristiky 
jakékoliv kytary a umožňují jejich skutečný zážitek.
Nickel Bronze dodává bezkonkurenční jasnost, rezonanci a projekci, stejně jako vynikající rovnováhu
a harmonicky bohaté podtóny. Hráči budou mít také lepší stabilitu při ladění a vyšší odolnost proti přetržení,
díky jádrům NY Steel vyrobeným D‘Addario. 
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10-38

EJ32C

11.5-41

EJ34

11-40

EJ32

11.5-40

EJ33

NICKEL BRONZE MANDOLIN
Nickel Bronze struny jsou nově potažené struny mandolíny od D‘Addario.

Díky inovativní kombinaci poniklovaného fosforového bronzu zabaleného do vysoce uhlíkového jádra NY, tyto struny přinášejí jedinečné tonální
vlastnosti libovolného typu mandolín, díky němuž její přirozený hlas skutečně zní. Nickel Bronze dodává bezkonkurenční jasnost, rezonanci 
a projekci, stejně jako vynikající rovnováhu a harmonicky bohaté podtóny. Hráči budou mít také lepší stabilitu při ladění a vyšší odolnost proti 
přetržení, díky jádrům NY Steel vyrobenému společností D‘Addario.

NEW

FOLK NYLON
Diadémské folk nylonové struny D‘Addario jsou vyrobeny z vysoce kvalitního nylonu a kuličkovým koncem 
na každé struně, aby se usnadnila snadná montáž na klasické nebo ocelové strunně akustické kytary.
* EJ32C (silver / clear nylon), EJ32 (silver / black nylon), EJ33 (bronze / clear nylon), EJ34 (bronze / black nylon).
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D´ADDARIO KYTAROVÝ SERVIS
PRO AKUSTICKÉ NÁSTROJE
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D´ADDARIO KYTAROVÝ SERVIS
PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE
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PW CT-20

PW CT-13 PW CT-12 PW CT-14 PW CT-16

PW CT-17 PW CT-10

PW CT-15

BUĎTE S NÁMI DOBŘE NALADĚNI

...VYCHYTÁVKY

D‘Addario Acoustic Cinch Fit je rychlý a snadný způsob, jak připojit popruh k akustickým kytarám
s konektory uvnitř nopu na uchycení popruhu. Tento způsob uchycení dříve komplikoval použití a obvyk-
le vyžadoval úpravu popruhu, což mělo za následek jeho poničení. Funkce Acoustic Cinch Fit prochází 
koncem jakéhokoliv pásu nástroje a jeho upínání pomocí cinch umožňuje snadné uchycení a vyjmutí, při-
čemž váha nástroje zůstane zablokována na koncovém nosníku, takže je vaše kytara vždy bezpečně držena. 

Poznámka: Funkce Acoustic Cinch Fit je navržena tak, aby fungovala s koncovými konektory typu Fishman a Switchcraft. 
Nemůžeme zaručit, že přístroj bude pracovat se všemi značkami a styly konektorových zdířek.

• Snadno připojte jakýkoli popruh k akustickým koncovým konektorům
• Klínová svorka pro rychlé použití a vyjmutí
• Není třeba žádné úpravy popruhu
• Magnetické bezpečnostní spony

PW-AJL-01

DGS15
Patentovaný systém Quick-Release 
System Planet Waves přemění váš 
oblíbený popruh na rychloupínací a je 
jedním z nejoblíbenějších akustických 
kytarových doplňků, které musíte mít 
k dispozici.
• Rychle, snadno a bezpečně
   odpojte kytaru
• Snadné nastavení a odstranění
• Funguje na všech  kytarových
   popruzích bez trvalé úpravy
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PW CP-02 PW CP-02S PW CP-02MBR PW CP-02MG

PW CP-10NSM PW CP-13 PW CP-15 PW CP-14

s držákem
na trsátka
a ladičku

s držákem
na trsátka

klas. kytara

s držákem
na trsátka
drop tune

s držákem
na trsátka
drop tune

PW CP-10 PW CP-10S PW CP-10MBR PW CP-10MG

s držákem
na trsátka

s držákem
na trsátka

s držákem
na trsátka

s držákem
na trsátka

PW CP-04 PW CP-11 PW CP-12 PW CP-16

klasická
kytara

banjo,
mandolína ukulele klasická

kytara

PW CP-06 PW CP-07 PW CP-09 PW CP-01

akustika 
drop tune

TOP SELLER 
akustika

řemínkový, 
akustika

s držákem
na trsátka

KAPODASTRY PLANET WAVES
Capo Di Tutti Capi

21



20NYXL01

20T01CL
Kytarový popruh pro klasické kytary od Planet Waves. Plně 
nastavitelný pohodlný 2 „široký nylon poskytuje podporu a 
pevnost pro vaše rameno a nástroj.
• 50mm černý nylon
• Plně nastavitelný
• Navrženo pro klasické kytary
• Nabízí háček s ozubeným hrdlem

50CL000
Tkaný kytarový popruh pro klasické kytary, černý satén, 
D‘Addario
• 2“ široký tubulární nylon s designem Black Satin
• plně nastavitelný
• navržen pro klasické kytary
• Nabízí háček s ozubeným hrdlem

...VYCHYTÁVKY
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Narozen 11. května 1962 v Náchodě je přední český jazzový kontrabasista, basky-
tarista a skladatel. Studoval na konzervatoři v Brně. Spolupracoval s takovými hu-
debníky, jakými jsou John Abercrombie, Craig Handy, Benny Bailey, Wynton Marsalis 
nebo Lew Tabackin. Roku 1996 založil jazzovou formaci Robert Balzar Trio. V roce 
2000 natočil desku s Danem Bártou pod hlavičkou Illustratosphere, dále hraje s Ha-
nou Hegerovou, J.A.Rči uskupením  Dan Bárta a Robert Balzar Trio.

Dobrý den Roberte, děkuji za Váš čas. Jste všeobecně známý jako skvělý kontra-
basista, jaký je, ale Váš postoj ke „klasické“ baskytaře?
Velmi kladný! Je to takový protipól kontrabasu, tóny se sice u obou nástrojů shodují a funkce je 
stejná, ale pro mě jsou to dva odlišné a nezaměnitelné nástroje. Velmi záleží na žánru hudby a 
vašem citu, jaký nástroj zvolíte. Některé věci vůbec nevyzní na kontrabas a musí je hrát baskytara 
a to platí samozřejmě i naopak. Baskytara je řekněme „pohyblivější“, protože na kontrabas, který 
je fyzicky náročnější se hraje (až do palcové polohy) jen třemi prsty u levé ruky tzn. že se hraje 
postupně ukazováčkem, prostředníčkem a prsteníček s malíčkem jdou dohromady, kdežto u bas-
kytary se používají všechny čtyři prsty samostatně – včetně prsteníčku. Tím samozřejmě vznikají 
jiné fráze a jiný výběr tónů, jiný systém. Proto velmi rád tyto dva nástroje střídám, je to zábavné a 
schizofrenické zároveň.

Vím, že baskytar máte více, čtyř i pětistrunné, ale převážně hrajete na šestistrun-
ný nástroj, nestačí Vám klasické čtyři struny? Někteří muzikanti berou více strun-
né baskytary skoro až za kacířství.
Dokud jsem hrál na klasického čtyřstrunného Fender Jazzbass, tak jsem k tomu přistupoval více 
méně stejně jako ke kontrabasu a právě ve chvíli, kdy jsem si pořídil první pětistrunnou baskytaru, 
tak se to definitivně rozpojilo a ten systém už přestal tolik připomínat kontrabas. Upřímně si myslím, 
že pětistrunka by mi stačila, jenže já měl možnost vyzkoušet hodně typů od Yamahy a žádná 
„pětka“ neměla ten charakteristický zvuk co má moje „šestka“, taky je to model J. Patitucciho a 
protože on je také kontrabasista, tak má přizpůsobenou menzuru a vzdálenost strun od sebe co 
nejvíc kontrabasu, což mi velmi vyhovuje, tak proto to kacířství.

Používáte struny  D´Addario EXL165-6. Jak jsou pro Vás struny důležité?
U nástroje hraje každý detail a proto jsou struny velmi důležité, pamatuji si jak jsem kdysi dávno, 
když jsem hrál v orchestru ČST objednal sadu strun Rotosound a oni to úředníci v TV nějak blbě 
pochopili a přišla jich celá bedna – snad sto sad, tak pak jsem hrál dlouho na struny Rotosound. 

Robert BALZAR rozhovor

V současné době jsem vyzkoušel několik různých značek, ale vždy jsem 
se  vrátil k D´Addario. Je pravda, že u šestistrunné baskytary jsem trochu 
laboroval s tloušťkou strun, ale kluci z PMC mi poradili hybridní sadu, která 
má střední struny silnější oproti sadě klasické a to vyřešilo celý problém.

Dalším důležitým faktorem pro muzikanta, je seřízení nástroje. 
Využíváte služeb D´Addario kytarového servisu. Vyhovuje Vám 
profesionalita lidí pod tímto logem? Jak jste spokojen s pří-
stupem, odborností a v neposlední řadě výbavou pro seřízení 
Vašeho nástroje?
Baskytara i kontrabas jsou velmi „organické“ nástroje, tzn že jsou stále v 
pohybu (působí roční období i počasí) a proto vyžadují soustavný a pečlivý 
servis. Já jezdím výhradně za Romanem Furt’ou a jsem nad míru spokojen, 
jak s profesionalitou a precizností jeho práce, tak s flefibilitou a individuálním 
přístupem ke každému. Má myslím velký cit pro „napětí“ nástroje a to s 
jakou vášní a zapálením vše dělá, je až příkladné. Jen lituji a přemlouvám ho, 
at se naučí seřizovat i kontrabasy... Darmo vám bude stát v garáži Ferrari s 
rozštelovaným motorem, když nebude, kdo by ho seřídil...

Jaké hudební plány máš do budoucna?
V současné době hraju ve čtyřech stálých seskupeních – Robert Balzar Trio, 
Dan Bárta & RBT, Illustratosphere a J.A.R. V listopadu jedu tour s J.A.R. k 
nové desce „Eskalace dobra“, v prosinci pak s Filharmonii Brno, Danem 
Bártou a RBT.  Také jedeme s Ilustratosphere na pár koncertů na Slovensko, 
v Martině dělám baskytarový workshop, v New Yorku točíme desku s RBT 
a Danem Bártou, tam jedeme ještě v květnu příštího roku. V plánu na 2018 
je také jazzfest v Edinburghu, v Cairo, Moldavii. V březnu a dubnu máme 
velkou tour s Illustratosphere v nové sestavě (na bicí Martin Valihora), se 
kterou chystáme i nové album. Také soukromě učím a působím jako stu-
diový hráč. Do toho stále jezdíme s RBT a průběžně připravujeme materiál 
na novou desku. 
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V roce 1967 se výroba kytar Guild přesunula z města Hoboken v New Jersey do Westerly na Rhode Island, kde našla nový domov v bývalé 
manufaktuře na výrobu nábytku. Firma Guild využila nových prostor k vylepšení stávající produkce s důrazem na detail a precizní zpra-
cování. Netrvalo dlouho a kvalitní akustické kytary Guild, se staly vyhledávanou značkou. Série Westerly Collection je inspirována touto 
zlatou érou řemeslného mistrovství a pokračuje v tradici klasického Guild designu v kombinaci s použitím vysoce kvalitních výběrových 
materiálů...  

WESTERLY COLLECTION

Guild D-150CE
• Elektroakustická kytara
• Tvar: dreadnought s výřezem
• Přední deska: smrk sitka (masiv)
• Zadní deska a luby:
   indický  palisandr (masiv)
• Výztuha přední desky: smrk sitka,
   westerly scalloped X brace
• Krk: mahagon
• Profil krku: vintage, tvar „C“
• Hmatník: indický palisandr
• Rádius hmatníku: 16“
• Menzura: 648 mm
• Snímací systém: Fishman
   Sonitone (V, T) 
• Počet pražců: 20
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 44,5 mm
• Kobylka: palisandr
• Kobylkové sedlo: kost
• Pickguard: barva želvoviny
• Rozeta: perleť
• Lemování: několikavrstvé,
   černá-slonovinová (přední deska), 
   slonovinová (zadní deska)
• Ladící mechanika: uzavřená,
   Guild Die-Cast
• Barva: Natural
• včetně lehký kufr Guild

GUILD F-2512E 
Natural
• Elektroakustická 12-ti
   strunná kytara
• Aktivní elektronika Guilds AP-1
• Masivní přední deska: smrk Sitka
• Zadní deska + luby: javor
• Krk: mahagon, (Slim C)
• Hmatník: palisandr
• Perleťová rozeta
• Matný polyuretanový lak
• Menzura: 25 1/2“ 
• Počet pražců: 20
• Nultý pražec a sedlo: Kost
• Mechaniky: Closed Gear 
• Struny: Coated Phosphor
   Bronze Light  
• Barevné provedení: Přírodní
• včetně odlehčeného luxusního
   pouzdra gig bag

GUILD OM-240CE 
Natural
• Elektroakustická kytara
• Aktivní elektronika Guilds AP-1
• Masivní přední deska: smrk Sitka
• Zadní deska + luby: mahagon
• Krk: mahagon, (Slim C )
• Hmatník: palisandr
• Perleťová rozeta
• Matný polyuretanový lak
• Menzura: 25 1/2“ 
• Počet pražců: 20
• Nultý pražec a sedlo: Kost
• Mechaniky: Guild Vintage-Style
   Open-Gear 
• Struny: Coated Phosphor
   Bronze Light  
• Barevné provedení: Přírodní
• včetně odlehčeného luxusního
   pouzdra gig bag

GUILD M-240E
Natural
• Elektroakustická kytara
• Aktivní elektronika Guilds AP-1
• Masivní přední deska: smrk Sitka
• Zadní deska + luby: mahagon
• Krk: mahagon, (Slim C )
• Hmatník: palisandr
• Perleťová rozeta
• Matný polyuretanový lak
• Menzura: 25 1/2“
• Počet pražců: 20
• Nultý pražec a sedlo: Kost
• Mechaniky: Guild Vintage-Style
   Open-Gear 
• Struny: Coated Phosphor
   Bronze Light  
• Barevné provedení: Přírodní
• včetně odlehčeného luxusního
   pouzdra gig bag
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Jumbo Junior
• Elektroakustická kytara
• Snímací systém: Guild AP-1 active
• Snímač: piezo, acoustic
• Masivní přední deska: smrk Sitka
• Zadní deska + luby: javor
• Krk: mahagon, (Slim C )
• Hmatník: palisandr
• Perleťová rozeta
• Matný polyuretanový lak
• Menzura: 25 1/2“ 
• Počet pražců: 19
• Nultý pražec a sedlo: Kost
• Mechaniky: Guild Vintage-Style
   Open-Gear 
• Struny: Coated Phosphor
   Bronze Light  
• Barevné provedení: přírodní
• včetně odlehčeného luxusního
   pouzdra gig bag

WESTERLY COLLECTION (pokračování)

Guild D-240E
• Elektroakustická kytara
• Série: Westerly Collection
• Tvar: dreadnought s výřezem
• Přední deska: smrk sitka (masiv)
• Zadní deska a luby: indický
   palisandr (masiv)
• Výztuha přední desky: smrk sitka,
   westerly scalloped X brace
• Krk: mahagon
• Profil krku: vintage, tvar „C“
• Hmatník: indický palisandr
• Rádius hmatníku: 16“
• Menzura: 648 mm
• Snímací systém: Guild AP-1
• Snímač: piezo, Fishman Sonicore
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 20
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 42,8 mm
• Kobylka: palisandr
• Kobylkové sedlo: kost
• Pickguard: barva želvoviny
• Rozeta: perleť
• Ladící mechanika: uzavřená
• Hardware: nikl
• Barva: Natural
• včetně lehký kufr Guild

Jumbo Junior Bass	
• Elektroakustická baskytara
• Série: Westerly Collection
• Tvar: jumbo
• Přední deska: smrk sitka (masiv)
• Zadní deska a luby: žíhaný javor
• Krk: javor
• Profil krku: tvar „C“
• Hmatník: eben
• Rádius hmatníku: 16“
• Menzura: 864 mm
• Snímací systém: Guild AP-1 active
• Snímač: piezo, acoustic
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 19
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 41 mm
• Kobylka: palisandr
• Kobylkové sedlo: kost
• Pickguard: barva želvoviny
• Rozeta: perleť
• Ladící mechanika: uzavřená,
   Guild Die-Cast
• Hardware: nikl
• Součástí balení: lehké pouzdro
• Barva: Natural
• včetně odlehčeného luxusního
   pouzdra gig bag
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...Od newyorské jazzové scény v raných padesátých letech, přes legendární vystoupení Richieho Havense na festivalu Woodstock až po 
grungeovou vlnu nesoucí Kima Thayila a jeho Soundgarden, pomáhaly kytary Guild vytvářet vždy to nejúžasnější, co se v hudební historii 
objevilo. Se základy pevně postavenými na staré dobré řemeslné tradici, maximální kvalitě a vysoké hodnotě jsou kytary Guild stvořeny 
pouze a výhradně k tomu, aby se na ně hrálo. Značka Guild patří k elitnímu spolku tradičních výrobců kytar, který se může opřít o mno-
haletou historii, bohaté zkušenosti a  dlouhodobou reputaci, jíž si vydobyl stavbou ikonických hudebních nástrojů.



NEWARK ST. COLLECTION
Série Guild Newark St. Collection znamená návrat klasických elektrických kytar a baskytar Guild ze zlaté éry 50. a 60. let. Znovu klade 
do rukou dnešních hudebníků nástroje nesoucí charakteristický zvuk i styl Guild, jenž v minulosti pomohl vytvořit nejeden ze stylů dnešní 
populární hudby. Řada Newark St. Collection oslavuje ty nejvíce ikonické modely Guild, včetně hardrockové masivní kytary S-100 Polara, 
pololubových a lubových kytar a baskytar Starfire a elegantních jazzových lubovek A-150 Savoy a X-175 Manhattan. Přichází s výbavou 
zahrnující proslulá tremola Guild Vibrato Tailpiece, pevné kobylky, trapézové struníky, zvukově autenticky laděné snímače. Kytary Guild 
představují jednoznačnou volbu pro hudebníky, kteří hledají nástroj primárně určený k tomu, aby se na něj hrálo...

Starfire Bass II 
CHERRY
• Pololubová elektrická baskytara
• Série: Newark St. Collection
• Konstrukce: lepený krk
• Tělo: mahagon (klenutá přední
   deska, klenutá zadní deska, luby)
• Extra tenký korpus
• Hloubka korpusu: 44 mm
• Dvojitý výřez
• Krk: mahagon / javor / mahagon
• Profil krku: vintage soft „U“
• Hmatník: palisandr
• Rádius hmatníku: 12“ (305 mm)
• Menzura: 781 mm
• Opěrka pro pravou ruku: 2x
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 21
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 38,1 mm
• Kobylka: ladící kameny palisander
• Uchycení v kobylce
• Lemování: několikavrstvé
• Snímače: 1x Guild BS-1 BiSonic
• Elektronika: Master Volume,
   Master Tone
• Ladící mechanika: Grover Vintage
• Hardware: nikl
• Součástí balení: kufr Guild

Starfire Bass II
NATURAL
• Pololubová elektrická baskytara
• Série: Newark St. Collection
• Konstrukce: lepený krk
• Tělo: mahagon (klenutá přední
   deska, klenutá zadní deska, luby)
• Extra tenký korpus
• Hloubka korpusu: 44 mm
• Dvojitý výřez
• Krk: mahagon / javor / mahagon
• Profil krku: vintage soft „U“
• Hmatník: palisandr
• Rádius hmatníku: 12“ (305 mm)
• Menzura: 781 mm
• Opěrka pro pravou ruku: 2x
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 21
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 38,1 mm
• Kobylka: ladící kameny palisander
• Uchycení v kobylce
• Lemování: několikavrstvé
• Snímače: 1x Guild BS-1 BiSonic
• Elektronika: Master Volume,
   Master Tone
• Ladící mechanika: Grover Vintage
• Hardware: nikl
• Součástí balení: kufr Guild

Starfire Bass II 
EMERALD GREEN
• Pololubová elektrická baskytara
• Série: Newark St. Collection
• Konstrukce: lepený krk
• Tělo: mahagon (klenutá přední
   deska, klenutá zadní deska, luby)
• Extra tenký korpus
• Hloubka korpusu: 44 mm
• Dvojitý výřez
• Krk: mahagon / javor / mahagon
• Profil krku: vintage soft „U“
• Hmatník: palisandr
• Rádius hmatníku: 12“ (305 mm)
• Menzura: 781 mm
• Opěrka pro pravou ruku: 2x
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 21
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 38,1 mm
• Kobylka: ladící kameny palisander
• Uchycení v kobylce
• Lemování: několikavrstvé
• Snímače: 1x Guild BS-1 BiSonic
• Elektronika: Master Volume,
   Master Tone
• Ladící mechanika: Grover Vintage
• Hardware: nikl
• Součástí balení: kufr Guild

Starfire Bass II 
BLACK
• Pololubová elektrická baskytara
• Série: Newark St. Collection
• Konstrukce: lepený krk
• Tělo: mahagon (klenutá přední
   deska, klenutá zadní deska, luby)
• Extra tenký korpus
• Hloubka korpusu: 44 mm
• Dvojitý výřez
• Krk: mahagon / javor / mahagon
• Profil krku: vintage soft „U“
• Hmatník: palisandr
• Rádius hmatníku: 12“ (305 mm)
• Menzura: 781 mm
• Opěrka pro pravou ruku: 2x
• Orientační značky: perleťové tečky
• Počet pražců: 21
• Nultý pražec: kost
• Šířka nultého pražce: 38,1 mm
• Kobylka: ladící kameny palisander
• Uchycení v kobylce
• Lemování: několikavrstvé
• Snímače: 1x Guild BS-1 BiSonic
• Elektronika: Master Volume,
   Master Tone
• Ladící mechanika: Grover Vintage
• Hardware: nikl
• Součástí balení: kufr Guild
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Trio+ (staň se kapelou...)
TRIO+ je jednoduchý kytarový pedál, který reaguje na způsob jakým hrajete a automaticky generuje 
basovou linku a bicí, které odpovídají vaší skladbě. Stačí připojit kytaru do přístroje TRIO+, stisknout 
nožní spínač a naučit TRIO+ vaše akordy a rytmus, pak znovu stisknout nožní spínač, abyste mohli začít 
hrát s vlastní „one man“ kapelou! 

DOD Lookingglass
Načrtněte ideální odraz vašeho zvuku. Pro tva-
rování tónů Looking Glass nabízí široké rozpětí 
boostů a overdrivů, od lehkého nakopnutí či 
zkreslení až po psychedelické neklidné vrnění. 
Díky novému designu asymetrických ovladačů, 
použité barvy a návrhu Christophera Ventera z 
SHOE Pedals, nabízí DOD boutique look a mi-
nimalizmus do pedalboardu.

FreqOut
DigiTech FreqOut Natural Feedback Creator 
vám umožní získat sladkou, přirozenou zpět-
nou vazbu v libovolném objemu  s nebo bez 
zkreslení. FreqOut je ideální pro situace, kdy 
je třeba řídit svou hlasitost zvuku.  Funkce 
FreqOut můžete použit i při úpravě hlasitosti 
koncertu, aby se zaostřila zpětná vazba na po-
žadovanou harmonickou linku v libovolné fázi.

DOD Rubberneck
Nový analogový DOD Rubberneck Delay má 
dvojí vlastnosti ve dvojitém šasi. Rubberneck 
se může pochlubit více než vteřinou 100% 
analogových opakování po kterých jste vždy 
toužíli a to s spolu s tempem a dělením tónů. 
Dvojité soustředné knoflíky vám umožňují ne-
závislé řízení míry a hloubky modulace, jakož i 
zvýšení a tón zpoždění.

CacDryVR
Nový digitální pedál simulátoru DigiTech Cab-
DryVR se vyznačuje výběrem všech 14 nových 
zvukových impulsních zvuků z kytary a basky-
tary. Nyní můžete přímo z pedalboardu nebo 
předzesilovače přes CabDryVR vstoupit  do 
mixu, do monitorů nebo do DAW a získáte 
vysoce kvalitní emulaci  bez potřeby skutečné 
bedny.

THE 
POWER 

TO
CREATE
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Carcosa Fuzz
Vstup do alternativního vesmíru fuzzu, kde kla-
sické tóny legendy koexistují s rozbitými abs-
trakcemi Pollocka. Kombinace ovládání s dvě-
ma přepínači poloh pro vytváření tónů nabízí 
širokou paletu fuzzu. Tato všestrannost dělá z 
Carcosa Fuzz dobrého společníka pro „špinavé 
i čisté“ zesilovače. True bypass a vzhled krále 
ve žlutém připraví půdu pro fuzzy šílenství.

DOD Mini Volume
DOD Mini Volume Pedal má správnou velikost 
pro pedalboardy a robustní celokovovou kon-
strukci. Přes svůj kompaktní tvar je navržen 
tak, aby měl muzikant stejný pocit, jako by hrál 
na pedál dvojnásobné velikosti (a ceny). Modul 
Mini Volume je vybaven vysoce kvalitním po-
tenciometrem o výkonu 500kΩ, který je ideální 
pro jakýkoli hlasový pedál. 

Nautila
Zpívejte píseň bouřlivých oceánů a vznášejte se 
na uklidňujícím moři s Nautila Chorus / Flanger. 
Vytvářejte přívalové víry a uklidňující rytmické 
vlny pomocí Voice a Drift - umožňují přidat 
8 sborů nebo 4 hlasy flangeru, přemísťovat 
a tvarovat průběhy v reálném čase. Změňte 
rychlost modulace v reálném čase  přidržením 
nožního spínače.

DirtyRobot
Syntezátor emulačního pedálu pro kytaru a 
basy. Dva různé syntetické hlasy jsou k dis-
pozici pro vytváření zvukových textur, aniž by 
bylo zapotřebí speciálního pickupu. V1 vám 
nabízí teplou analogovou syntézu s jemnými 
až extrémními výrazy a klasické synthy z 70. 
a 80. let. V2 poskytuje syntézy hlasité formy, 
pro emulaci vocoderů nebo efekty „style boxu“. 

Gonkulator
Aktualizovaný DOD Gonkulator Ring Modulator  
má všechny špinavé, robotické zvuky originálu, 
ale s mnohem pružnějším, nastavitelným ovlá-
dáním nosných signálů, které umožňují vyladit 
modulaci, přejít od lehce nakloněné modula-
ce k divokému atonalistickému chaosu. DOD 
Gonkulator nabízí nezávislé ovládací prvky 
Gain, Distortion, Output, Frequency a Ring. 

DOD Mini Expression
DOD Mini Expression Pedal má správnou ve-
likost pro pedalboardy a peněženku. Robust-
ní celokovová konstrukce a ozubená kola. Je 
navržen tak, aby měl muzikant stejný pocit, 
jako by hrál na pedál dvojnásobné velikosti (a 
ceny). Je vybaven přepínačem TRS (25kΩ) / 
TS (10kΩ) / RTS (25kΩ), který je flexibilní pro 
práci s většinou převodových stupňů. 

THE 
POWER 

TO
CREATE
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Umístění SDRUM: Doporučujeme, aby byl prvním pedálem v efektovém  řetězci.

TEMPO tlačítko:
Klepnutím změníte tempo 
přehrávání. LEDka indikující 
údery bliká červeně a zeleně.
Uložené a upravené tempo.

Části tlačítek:
3 tlačítka pro 3 různé 

intenzity přechodů pro realistický 
zvuk od sloky přes refrén 

k přechodu.

JamSync™ Output:
Jednoduché připojení

a propojení JamMan looper
pedalu.

Tlačítko SONG:
Získejte až 36 skladeb.

Stisknutím tohoto tlačítka
a použitím knoflíku HATS/RIDES.

Knoflík 
HATS/RIDES:

Výběr 12 různých stylů.
Stiskněte knoflík

přepínejte mezi takty

AMP OUT:
V případě, že je zapojený 
výstup Mixer, je přes Amp out 
posílán jenom kytarový signál. 
V případě použití jen výstupu 
AMP Out posílá signál 
kytary i bicí. 

Kytarový vstup:
Zde připojte kytaru 

či baskytaru.

FS3X vstup:
Zde připojte 

footswitch k ovládání SDRUM.

TEMPO knoflík:
Mění a nastavuje tempo.

MIXER OUTs:
Plně frekvenční stereo 
výstup pro bicí.

USB Port:
USB připojení
pro aktualizaci zařízení.

ALT Buttons:
Nastavení alternativních 

nástrojů pro hat/ride 
(taky pro tomy, shakery, tam-

buríny) a alternativních
kopáků a snarů. 

NAUČ / HRAJ LEDky:
Ukazatel zda se zařízení učí nebo 
přehrává daný part.

KICK/SNARE pady:
Pady pro Kick a Snare

Footswitch
Spínač na použití učení předloh nebo na spuštění přehrávání. 
Opakované stlačení během přehrávání posune na další část. 

Podržení tlačítka přehrávání vypne.

GUITAR AUDITION
tlačítko:
Zapne nebo vypne bicí 
během hraní na kytaře. 
Při podržení kalibruje 
kytaru nebo basu.

Knoflík 
GROOVE/KIT:
Přepíná mezi 5 různými 
soupravami bicích. Taktéž 
se používá k nastavení extra 
zdobních prvků (timing 
and feel) v jednotlivých 
patternech.

SDRUM
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GEEZER BUTLER CRY BABY WAH
Geezer Butler Cry Baby Wah je prvním signature pedálem ze série modelů Cry Baby 
vyrobený pro baskytaru. Pedál vzdává hold jednomu z pionýrů hard rocku Geezer Butler 
a je speciálně přizpůsoben pro baskytaru. Efekt je zasazen v pevné a odolné celokovové 
konstrukci a vybaven klasickým pedálem pro Wah efekt. Pedál je samozřejmě vybaven 
kvalitním true bypass spínáním a je ho možné napájet pomocí 9V baterie nebo adaptéru 
s polaritou centr negative, který není součástí balení.

MXR Booster Mini M293
Pedálový efekt typu Clean Boost/Preamp. Booster Mini nabízí možnost až 
25 dB boostu. A k tomu všemu  přimíchává veškerou magii  legendárního 
předzesilovače Echoplex. Efekt je zasazen v pevné a odolné celokovové 
konstrukci a vybavený 2 potenciometry. Pedál nabízí kontrolu nad celko-
vou hlasitostí a tónovou clonou. Hlasitost je možné boostu až do +25 dB. 
Pedál je vybaven kvalitním true bypass spínáním a je ho možné napájet 
pomocí 9V adaptéru s polaritou centr negative, který je součástí balení.

MXR M292 Carbon Copy Deluxe Analog Delay 
Carbon Copy Deluxe vychází z oblíbeného analogové-
ho delaye značky MXR, ale má několik novinek/vylep-
šení, které se přizpůsobí modernímu kytaristovi. Efekt 
je vybaven 5 potenciometry s trojicí spínačů. Nabízí 
rozhraní k nastavení Delay efektu pomocí potencio-
metrů Mix, Regen a Delay s přepínačem Bright, který 
vyjasní celkový zvuk ozvěny i přepínačem Tap Div, kte-
rý ovládá rytmické subdivize. Přepínač Mod přidává k 
ozvěně i modulaci, kterou je možné ovládat pomocí 
Speed a Width. Je vybaven také funkcí Tap Tempo a 
kvalitním true bypass spínáním. Je ho možné napájet 
pomocí 9V baterie nebo adaptéru s polaritou center 
negative, který není součástí balení.

PEDÁLY
KYTAROVÝCH LEGEND
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JH01 
JIMI HENDRIX

Festival

JHM5
JIMI HENDRIX

Fuzz Face Distortion

JHM6
JIMI HENDRIX

Octavio Fuzz

JHM7
JIMI HENDRIX

Univibe Chorus /Tremolo

JH02
JIMI HENDRIX

Monterey

JH03
JIMI HENDRIX

Love Drops

JH04
JIMI HENDRIX

Poster

JH05
JIMI HENDRIX

Logo

JHM9
JIMI HENDRIX

Cry Baby Mini Wah
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MXR®
Nástrojový kabel

MXR®
TRS/Stereo kabel

Tortex® byl poprvé uveden na trh Jimem Dunlopem v roce 1981 a byl původně určen jako vysoce kvalitní náhrada za želvovinu. O pár let se stal se novým standardem, 
podle kterého jsou posuzovány všechny ostatní plektra. S využitím přesného, konzistentního a barevně kódovaného měřicího systému, který představil společně s Nylon 
Picks, rozhodl se Jim, že vytvoří trsátko s jasným atakem, vynikající pamětí, trvanlivostí a lepší přilnavostí. Vybral si Delrin jako svůj základní materiál a poté strávil více 

než rok vyvíjejíním speciální technologie, která odlišuje tyto trsátka od všech ostatních, a poskytuje tak jedinečný povrch s matným povrchem a agresivním zvukem. 
Konečně Jim rozšířil svůj předcházející barevný systém měřicích kódů, aby vytvořil jasnou a nadčasovou paletu, která se stala průmyslovým standardem. Protože jsme 

se drželi Jimova originálního vzorce, Tortex® Picks zůstávají naší bestsellerovou linkou. S firmou Tortex zahájil Jim Dunlop revoluci a svět trsátek již nikdy nebyl jako dřív. 
Logo želvy je okamžitě rozpoznatelné a živá paleta Tortex® se stala měřítkem pro kytaristy. Zajděte do libovolného hudebního obchodu a požádejte o zelené nebo žluté a 

nabídnou Vám balení o síle .88mm nebo .73mm. Nespočet hudebníků po celém světě, kteří představují nejrůznejší žánry a styly hry, si vybrali právě Tortex® Picks, aby jim 
pomohli dosáhnout toho, co mají rádi. Vyrobeno v USA.

Tortex® Flex™ Picks kombinují paměť a trvanlivost Tortexu s pružností a teplým zvukem nylonu pro vynikající kontrolu, rychlost a přesnost.
 TORTEX® FLEX™
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NILE RODGERS 
Plays a different city every night. 

Brings NYXL to each one.
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AMERICKÁ ZNAČKA SCHECTER se pohybuje na 
trhu s hudebními nástroji už více jak 35 let a za tu dobu se 
stala stálicí v prodeji elektrických kytar a baskytar, akustic-
kých kytar, ale i malosériových „custom“ nástrojů pro hudeb-
níky po celém světě. Je značkou s neustále se rozšiřující a 
rozvíjející řadou kytar a baskytar pro široké spektrum hráčů 
různých hudebních stylů. Zakládají si na vysoce kvalitních 
nástrojích, z prvotřídních komponentů a to vše za nejpřízni-

vější cenu. Tomu odpovídá i seznam umělců, kteří na nástroje 
Schecter hrají: Disturbed, Avenged Sevenfold, The Cure, Papa 
Roach, Seether, Prince, Stone Temple Pilots, Nevermore a 
Black Label Society. Kytary Schecter byly vždy vnímány jako 
vhodný nástroj pro tvrdší hudební styly, ale nejpozději s no-
vou řadou Banshee se tento stereotyp zcela roztříštil. Nový 
směr nastavený v designu, tvaru a hratelnosti smazal hranice 
stylů a použití Schecter kytar.

http://www.schecterguitars.com/international/
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Schecter Banshee-6 SGR
Registrační číslo 3854
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetně gig-bagu

Schecter BANSHEE-6 SGR
Registrační číslo 3851
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetne gig-bagu

Schecter BANSHEE-6 SGR
Registrační číslo 3853
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetne gig-bagu

Schecter BANSHEE-6 SGR
Registrační číslo 3855
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetně gig-bagu
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BANSHEE ELITE-7 FR Sustaniac

Registrační číslo 1253
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetně gig-bagu

BANSHEE-6 SGR
Registrační číslo 3852
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače Schecter Diamond Plus
Ovládání hlasitost / tónová clona / 3-cestný 
přepínač; Vybavení včetne gig-bagu

BANSHEE-6 FR SGR
Registrační číslo 3857
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače SDP 1HB/2S; Ovládání 
hlasitost / tónová clona / 3-c.p.; Kobylka SGR 
Floyd Rose; Vybavení včetně gig-bagu

BANSHEE-6 FR SGR
Registrační číslo 3856
Tělo lípa; Krk  javor; Hmatník palisandr
Radius hmatníku: 355 mm; Profil krku 
lehké C; Počet pražců: 24; Pražce jumbo
Pravoruká; Snímače SDP 1HB/2S; Ovládání 
hlasitost / tónová clona / 3-c.p.; Kobylka SGR 
Floyd Rose; Vybavení včetně gig-bagu
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BANSHEE ELITE-6 FR Sustaniac

Registrační číslo 1251

BANSHEE ELITE-6
Registrační číslo 1260

BANSHEE ELITE-7
Registrační číslo 1262

BANSHEE ELITE-8
Registrační číslo 1264
Tělo bahení jasan; Krk javor; Hmatník eben; 
Radius 711mm ultra lehké C; Poč. pražců 
24  jumbo; Pravoruká; Snímače Schecter 
SuperCharger Mach-8TM; Ovládání hlasitost 
/ přepínač snímačů / tónová clona; Kobylka 
pevná Hipshot Hardtail (struny skrz tělo)

Tělo bahení jasan; Krk javor; Hmatník 
eben; Radius 673mm lehké C; Poč. pražců 
24  jumbo; Pravoruká; Snímače Schecter 
SuperCharger Mach-7TM; Ovládání hlasitost 
/ přepínač snímačů / tónová clona; Kobylka 
pevná Hipshot Hardtail (struny skrz tělo)

Tělo bahení jasan; Krk javor; Hmatník 
eben; Radius 648mm lehké C; Poč. pražců 
24  jumbo; Pravoruká; Snímače Schecter 
SuperCharger Mach-6TM; Ovládání hlasitost 
/ přepínač snímačů a sustainiac Megaswitch 
5cestný; Kobylka pevná Hipshot Hardtail

Tělo bahení jasan; Krk javor; Hmatník 
eben; Radius 648mm lehké C; Poč. pražců 
24  jumbo; Pravoruká; Snímače Schecter 
SuperCharger Mach-6TM Sustainiac (Retrofit 
SLS w/Aux-2 ); Ovládání hlasitost / přepínač 
snímačů a sustainiac 3cestný; FR 1500 Série
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C-1 APOCALYPSE
Registrační číslo 1300
Tělo  jasan; Krk javor / padouk / karbon
Hmatník eben; Radius 355mm, lehké C;
Počet pražců 24, Jumbo; Pravoruká; Sníma-
če Schecter USA Apocalypse VI; Ovládání hla-
sitost / přepínač snímačů / 3cestný; Kobylka 
pevná; Struny skrz tělo,  010–046

C-1 FR APOCALYPSE
Registrační číslo 1301
Tělo  jasan; Krk javor / padouk / karbon
Hmatník eben; Radius 355mm, lehké C; Po-
čet pražců 24, Jumbo; Pravoruká; Snímače 
Schecter USA Apocalypse VI; Ovládání hla-
sitost / přepínač snímačů / 3cestný; Kobylka 
Floyd Rose 1500; Struny skrz tělo,  010–046

C-1 FR S APOCALYPSE
Registrační číslo 1302
Tělo  jasan; Krk javor / padouk / karbon
Hmatník eben; Radius 355mm, lehké C; 
Počet pražců 24, Jumbo; Pravoruká; Sní-
mače Sustainiac/EMG81; Ovládání hlasitost 
/ přepínač snímačů / 3cestný; Kobylka Floyd 
Rose 1500; Struny skrz tělo,  010–046

C-7 APOCALYPSE
Registrační číslo 1303
Tělo  jasan; Krk javor / padouk / karbon
Hmatník eben; Radius 355mm, lehké C; Po-
čet pražců 24, Jumbo; Pravoruká; Snímače 
Schecter USA Apocalypse VII; Ovládání hla-
sitost / přepínač snímačů / 3cestný; Kobylka 
Floyd Rose 1500; Struny skrz tělo,  010–046
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DJ ASHBA ACOUSTIC
Registrační číslo 3717
Luby mahagon; Přední deska masiv. smrk; 
Krk javor; Hmatník eben; Radius 648mm; 
Profil ultra lehké C; Počet pražců 22 jum-
bo; Pravoruká; Snímače Fishman Sonicore 
Piezo; Ovládání Fisman Isys+ Preamp (Volu-
me, T/B/T, Phase); Nultý pražec kost

DJ ASHBA ACOUSTIC
Registrační číslo 3718
Luby mahagon; Přední deska masiv. smrk; 
Krk javor; Hmatník eben; Radius 648mm; 
Profil ultra lehké C; Počet pražců 22 jumbo; 
Pravoruká; Snímače Fishman Sonicore Pie-
zo; Ovládání Fisman Isys+ Preamp (Volume, 
T/B/T, Phase); Nultý pražec kost

DJ ASHBA Satin White

Registrační číslo 279
Tělo olše; Krk javor; Hmatník eben; Radius 
648mm ultra lehké C; Poč. pražců 22  jumbo; 
Pravoruká; Snímače EMG81 / Sustainiac / 
Sustainiac Retrofit EMG w/Aux2; Ovládání 
hlasitost / přepínač snímačů a sustainiac 
3cestný; Floyd Rose 1500 Série; Struny 010

DJ ASHBA Carbon Grey

Registrační číslo 270
Tělo olše; Krk javor; Hmatník eben; Radius 
648mm ultra lehké C; Poč. pražců 22  jumbo; 
Pravoruká; Snímače EMG81 / Sustainiac / 
Sustainiac Retrofit EMG w/Aux2; Ovládání 
hlasitost / přepínač snímačů a sustainiac 
3cestný; Floyd Rose 1500 Série; Struny 010

Ště
pán / Steven Daniels        
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DELUXE
Registrační číslo 3715

DELUXE
Registrační číslo 3716

ORLEANS STUDIO
Registrační číslo 3712

Luby mahagon; Přední deska smrk;
Krk mahagon; Hmatník palisandr;
Radius 648mm; Profil lehké C;
Počet pražců 22 medium; Pravoruká; 
Snímače nemá; Nultý pražec kost

Luby mahagon; Přední deska cedr;
Krk mahagon; Hmatník palisandr;
Radius 648mm; Profil lehké C;
Počet pražců 22 medium; Pravoruká; 
Snímače nemá; Nultý pražec kost

Luby mahagon; Přední deska cedr; Krk 
mahagon; Hmatník eben; Radius 648mm; 
Profil lehké C; Počet pražců 20 medium; 
Pravoruká; Snímače Fishman Sonicore Pie-
zo; Ovládání Fisman Isys+ Preamp (Volume, 
T/B/T, Phase); Nultý pražec kost
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               EDEN
AMPLIFICATION

We are
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Již od svého založení v roce 1976, coby výrobce na zakázku konstruovaných profesionálních zesilovačů,
se společnost Eden Electronics soustředí na hlavní cíl - jít za heslem “Never Compromise“ a produkovat bas-
kytarové aparáty té nejvyšší možné kvality. Ručně stavěné reproboxy řady D a zesilovače série World Tour jsou 

toho důkazem. Prověřované zvukové vlastnosti jednotlivých produktů, jejich široká výbava,
obrovské možnosti nastavení zvuku a technické provedení splňují ta nejpřísnější kritéria.

Nepřekonatelný masivní a přitom čirý zvuk aparátů Eden Electronics obohatí jakýkoli hudební styl.
Od roku 2012 patří Eden pod Marshall Amplification.

Ze známých jmen používajících aparáty Eden jmenuje například:

Mike Rutherford Genesis
Daryl Stuermer Genesis
Phil Lesh Grateful Dead
Magnus Rosen Hamerfall
Paul Thomas Good Charlotte

Alex Katunich Incubus
Traa Daniels P.O.D
Aston Barrett
Cass Lewis Skunk Anansie
Benny Rietveld Santana

„NEVER COMPROMISE“
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ASTROFLANGE
Efektový pedál typu Flanger určený pro baskytaru. 
Efekt je zasazen v pevném a odolném celokovovém 
těle a vybaven předním panelem s nožním přepína-
čem a čtveřicí potenciometrů. K dispozici je ovládání 
pro rychlost oscilace Velocity, Altitude ovládá hloubku 
oscilace, Low Cut má vliv na ekvalizaci basových frek-
venci a Effect Level nastavuje hlasitost efektovaného 
signálu. Pedál je vybaven kvalitním true bypass spíná-
ním a je ho možné napájet výlučně pomocí 15V adap-
téru, který je součástí balení. Rozměry: 5,5 x 12,2 x 9 
cm. Hmotnost: 0,47 kg.

WTDI DIRECT BOX PREAMP
WTDI je podlahový předzesilovač a DI box v jednom, 
který je postaven tak, aby nabídl baskytaristům esen-
ci zesilovačů Eden World Tour v malém, kompaktním 
a praktickém balení. Jeho elektronika je schována v 
masivní kovové krabičce, o spínání se stará spolehlivý 
přepínač a k nastavení zvuku slouží 7 potenciometrů. 
Výhodou WTDI je, že kromě standardních ovladačů 
typu Gain, Volume nebo 3 pásmového ekvalizéru ob-
sahuje i potenciometry Enhance pro zostření zvuku 
a Compression pro ovládání zabudovaného kompre-
soru. Basy a středy lze navíc zesílit pomocí spínačů 
Boost. Pro propojení se zbytkem Vaší výbavy slouží 
vstupní konektor typu 6,3 mm Jack na pravé straně, 
nalevo se nachází výstupy v provedení 6,3 mm Jack 
a XLR. WTDI je samozřejmě true-bypass, takže ve 
vypnutém stavu nikterak neovlivňuje Váš signál. Pro 
napájení je třeba použít 12 až 18 Voltový adaptér.

GLOWPLUG
Eden Glowplug je efekt, který váš tón „ohřeje“ pomocí 
elektronky 12AX7 zabudované uvnitř. Je tak skvělým 
doplňkem vašeho vybavení, pokud nevlastníte lampo-
vý aparát, ale toužíte po zakulaceném zvuku a harmo-
nické saturaci. Míru nakreslení a zapojení elektronky 
určujete pomocí ovladače Warmth a pomocí ovladače 
Crossover si můžete nastavit, v jakém frekvenčním 
spektru efekt nejvíce zabere. Samozřejmostí je ovla-
dač Mix pro nastavení poměru suchého a zprocesova-
ného signálu a ovladač hlasitosti celého efektu.

I90 BASS CHORUS

Profesionál chorus pedál, který je navržen především 
pro baskytary. Umožní vám řadu možností, které znáte 
pod definicí efektů chorus. S interaktivními potencio-
metry Speed a Depth můžete jednoduše najít různé 
typy chorus efektů. s Low Cut si můžete nastavit kde 
ve vašem zvuku bude efekt aplikován, tak jak vy ho 
chcete.

MODULE
Baskytarový předzesilovač postavený podle zesilovačů 
značky Eden ze série Terra Nova. Module je pedálový 
předzesilovač s trojicí přepínačů a 9 potenciometry 
pro detailní nastavení zvuku. Předzesilovač je zasa-
zen v pevném celkokovovom těle a nabízí spínání pro 
funkci Mute, Enhance a pro aktivaci nebo deaktivaci 
vestavěné efektové smyčky. K dispozici je potencio-
metr pro ekvalizaci Basových frekvenci, parametrický 
EQ pro nízké a vysoké středy a potenciometrer pro 
výškové frekvence. Spínatelný funkce Enhance nabí-
zí nastavení vstupní hlasitosti a scoop pro okamžitý 
přístup k jinému zvukovému projevu předzesilovače. 
Zadní panel je vybaven výstupem pro ladičku, dvojicí 
výstupů pro možnost zapojení stero signálu, DI Out 
a tlačítky pro Pro / Post EQ out, DI Level a Ground 
Lift. Předzesilovač lze napájet výlučně pomocí 15-18 
V adaptéru, který je součástí balení. Hmotnost: 1,6 kg. 
Rozměry: 7 x 26 x 16 cm.

CALIFORNIWAH
Automatické kvákadlo Eden CaliforniWAH – přesněji 
baskytarový frekvenční dynamický filtr – je profesio-
nální podlahový efekt, jenž zcela zásadním způsobem 
dokáže proměnit projev Vaší hry a obohatit ji o značné 
množství specifického výrazu a vzrušení.
Stačí pouze zvolit kýženou frekvenci ovladačem Low 
Point, nastavit citlivost Sensitivity, upravit parametr 
Resonance upravující charakter a objem kvákání a 
nakonec přizpůsobit hlasitost pedálu potenciometrem 
Effect Level. V neposlední řadě je k dispozici přepínač 
Voice, který změnou vnitřního nastavení efektu způ-
sobuje poměrně dramatický posun charakteru zvuku 
pedálu směrem k auto-wah efektu.

EFEKTOVÉ PEDÁLY PRO BASKYTARU
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ZESILOVAČE TERRA NOVA

TERRA NOVA TN226 BASKYTAROVÝ ZESILOVAČ O VÝKONU 225 W TERRA NOVA TN501 BASKYTAROVÝ ZESILOVAČ O VÝKONU 500 W

Předzesilovací sekce nabízí dva nástrojové vstupy, ovladač Gain s diodou Clip, 
integrovaný kompresor, funkci Mute, ovladač Enhance pro celkové vylepšení vý-
sledného zvuku a také čtyřpásmový ekvalizér se semi-parametrickým nastavením 
středových frekvencí. K ekvalizéru Bass Boost a další dioda Clip, která tradičně 
upozorňuje na případnou přebuzenost signálu.
Na zadním panelu se pak nachází všechny vstupy a výstupy potřebné k propojení 
zesilovače s dalšími zařízeními včetně vstupu a výstupu efektové smyčky, slu-
chátkového výstupu nebo symetrického linkového výstupu XLR s přepínači funkcí 
Ground/Lift, DI Out Level a Pre/Post.
Důležitou poznámkou je pak skutečnost, že zesilovač je možné používat i bez při-
pojeného reproboxu - například pouze se sluchátky nebo ve studiu.

• Baskytarový zesilovač
• Série: Terra Nova
• Výkon: 500 W
• 4pásmový semi-parametrický ekvalizér
• Kompresor
• 2 nástrojové vstupy
• Ovladač Enhance
• Přepínač Bass Boost
• Funkce Mute
• Efektová smyčka; 2x jack 6,3 mm
• 3x výstup pro připojení reproboxu; 2x jack 6,3 mm / 1x Speakon
• Symetrický linkový výstup XLR s přepínači Ground/Lift / DI Out Level / Pre/Post
• Výstup pro ladičku; jack 6,3 mm
• Vstup pro footswitch; jack 6,3 mm
• Sluchátkový výstup; jack 3,5 mm
• Vstup AUX; jack 3,5 mm
• Rozměry (mm): 79 (výška) / 324 (šířka) / 175 (hloubka)
• Hmotnost: 2,4 kg

Předzesilovací sekce nabízí dva nástrojové vstupy, ovladač Gain s diodou Clip, 
integrovaný kompresor, funkci Mute, ovladač Enhance pro celkové vylepšení vý-
sledného zvuku a také čtyřpásmový ekvalizér se semi-parametrickým nastavením 
středových frekvencí. K ekvalizéru Bass Boost a další dioda Clip, která tradičně 
upozorňuje na případnou přebuzenost signálu.
Na zadním panelu se pak nachází všechny vstupy a výstupy potřebné k propojení 
zesilovače s dalšími zařízeními včetně vstupu a výstupu efektové smyčky, slu-
chátkového výstupu nebo symetrického linkového výstupu XLR s přepínači funkcí 
Ground/Lift, DI Out Level a Pre/Post.
Důležitou poznámkou je pak skutečnost, že zesilovač je možné používat i bez při-
pojeného reproboxu - například pouze se sluchátky nebo ve studiu.

• Baskytarový zesilovač
• Série: Terra Nova
• Výkon: 225 W
• 4pásmový semi-parametrický ekvalizér
• Kompresor
• 2 nástrojové vstupy
• Ovladač Enhance
• Přepínač Bass Boost
• Funkce Mute
• Efektová smyčka; 2x jack 6,3 mm
• 3x výstup pro připojení reproboxu; 2x jack 6,3 mm / 1x Speakon
• Symetrický linkový výstup XLR s přepínači Ground/Lift / DI Out Level / Pre/Post
• Výstup pro ladičku; jack 6,3 mm
• Vstup pro footswitch; jack 6,3 mm
• Sluchátkový výstup; jack 3,5 mm
• Vstup AUX; jack 3,5 mm
• Rozměry (mm): 79 (výška) / 324 (šířka) / 175 (hloubka)
• Hmotnost: 2,2 kg

Artist Freekbass  (Freekbass & The Bump Assembly)
Eden WTP900, D410XST & D410XLT stack...
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TERRA NOVA KABINETY

Basové kabinety Terra Nova boří mýty o předsta-
vách zvuku basových beden, se spoustou head-
roomu, přesnou reprodukcí a silou.  Box je osa-
zen jedním 10‘‘ Whizzer reproduktorem a Eden 
tweeterem s možností vypnutí. Díky této kombi-
naci je zvuk velmi živý, silný a zároveň nabízí de-
tailní harmonie.
Reproboxy jsou ideální volbou pro muzikanty na 
cestách, pro klubové koncerty, bary a zkoušky. 
Flexibilita nabízených modelů opravdu splní oče-
kávání všech hráčů. Pevné provedení zajišťuje 
vnitřní výztuha a plastové rohy, zatímco o design 
se stará látkou potažená kovová přední mříž, „ko-
bercový“ potah. Do reproboxů se zapojíte pomocí 
dvou 1/4“ speakon vstupů. Impedance reproboxu 
je 8 nebo 4ohm.TN210 8 Ohm / 4 Ohm

TN110 8 Ohm / 4 Ohm

TN410 8 Ohm / 4 Ohm

• Baskytarový reprobox
• Série: Terra Nova
• Výkon: 600 W
• Reproduktory: 4x 10” Eden Designed + tweeter s vypínačem
• Bassreflex
• Impedance: 4 Ohmy
• Konektory: 2x Speakon / jack 6,3 mm
• Rozměry (mm): 615 (výška) / 577 (šířka) / 404 (hloubka)

• Baskytarový reprobox
• Série: Terra Nova
• Výkon: 300 W
• Reproduktory: 1x 10” Eden Designed + tweeter s vypínačem
• Bassreflex
• Impedance: 4 Ohmy
• Konektory: 2x Speakon / jack 6,3 mm
• Rozměry (mm): 348 (výška) / 399 (šířka) / 376 (hloubka)

• Baskytarový reprobox
• Série: Terra Nova
• Výkon: 300 W
• Reproduktory: 2x 10” Eden Designed + tweeter s vypínačem
• Bassreflex
• Impedance: 4 Ohmy
• Konektory: 2x Speakon / jack 6,3 mm
• Rozměry (mm): 399 (výška) / 577 (šířka) / 404 (hloubka)
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KLASIKA NAD KLASIKY NEJKLASIČTĚJŠÍ
ŘADA C5

Oblíbená řada C5 s masivní přední deskou ze západního rudého cedru s luby
a zadní deskou z mahagonu. Kytary jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé hráče. 

Ručně vykládaná rosetta, indická vazba dřeva a lesklá úprava povrchu nabízí
úžasnou hratelnost a pocit ze hry. Pro stabilitu a nastavení

krku je zabudovaná vaznová tyč.

CD C5 Ltd FM

CD C5-CETBK

CD C5-CEBK

GK STUDIO
NEGRA

Klasická nízkolubová kytara
s Fishman PreSys Blend Pickup 
System, včetně gigbagu, masivní 

smrk vrchní deska, zadní
+ stěny indický palisandr.

COCO GUITAR
Tradiční konstrukce a netradiční 
design. Přední smrková deska
s ornamenty Disney COCO,luby

a zadní deska z mahagonu.
Konstrukce 7/8 je určena pro 

dětské hráče nebo jako „španěl-
ka“ na cesty ovšem jde

o plnohodnotný nástroj s příjem-
ným tónem a pevným laděním.

UKULELE ŘADA 15
STYL-ZÁBAVA-UMĚNÍ	

Ukulele Cordoba řady 15 jsou ideální pro začínající hráče, ale i 
pro pokročilé. Tato oblíbená řada se nyní prodává i s elektronikou. 
Přední deska, luby i krk z mahagonu, přináší nezaměnitelný zvuk 

a tón. Palisandrový hmatník s perletí zase pohodlný prstoklad. 
Stříbrné ladící mechaniky a saténový povrch podtrhují eleganci 

těchto nástrojů.

CD 15SM

CD 15CM

ŘADA 20
Ukulele Cordoba řady 20 jsou určené pro pokročilejší 

hráče, ale zálibu v ní najde i zapálený začátečník
který hledá skvělý zvuk. Masivní mahagonová deska

s vykládanou rosettou se saténovým povrchem
tvoří dokonalou souhru mezi krásou

a hudební stránkou.

CD 20SM

CD 20CM

CD 20TM

ŘADA 22
Asi nejoblíbenější spojení materiálů

u akustických nástrojů - masivní 
smrk a indický palisandr. Výsledkem 
je barevnější tón a zajímavý design, 

doplněn mahagonovým krkem
s palisandrovým hmatníkem
a ručně vykládanou rosetou.

CD 22T-CE
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C4-CE
masivní mahagon/mahagon/palisandr
snímání Fishman Sonitone Classical

klasické zpracování s výřezem  
50mm nultý pražec

C5 LIMITED
masivní západní rudý cedr / mahagon / palisandr

klasické handmade zpracování 
skvělý sustain 

tradiční španělský styl

C5 SB
masivní sitka smrk/mahagon/palisandr 

skvělý sustaine, ručně dělané 
jedna z nejprodávanějších kytar

CE CUSTOM
masivní západní rudý cedr  

masivní indiánský palisandr/palisandr 
snímání LR Baggs Anthem SL Classical 
 Master série, vhodná do všech stylů

The Disney•Pixar Coco x Córdoba

GUITAR

The Disney•Pixar Coco x Córdoba

MINI MH
The Disney•Pixar Coco x Córdoba

MINI SP

smrk, laserové ornamenty coco, mahagon/palisandr
inspirací pro design těchto kytar byl nový film od disney.pixar - zvuk je teplý a příjemný, skvěle hratelné kytary s menším tělem
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U1MS
mahagon / palisandr
sopránové ukulele

s plným zvukem a tónem

15CB
bocote / palisandr

překrásné vzorované, tvrdé a těžké dřevo 
bocote s typickým vláknem a novým zvukem

15CM-E
mahagon / palisandr

snímání Cordoba Ukulele,
skvělé ukulele pro začátek hraní,

zpracování a zvuk navazuje na tradici firmy

15TB-E
bocote / palisandr

snímání Cordoba Ukulele, tenorové ukulele 
s netypickým plným zvukem

15TM-CE
mahagon / palisandr

snímání Cordoba Ukulele, 
tenorové ukulele s výřezem

a skvělým zvukem

15TM
mahagon / palisandr

tenorové ukulele pro začínající
i pokročilé, skvělé zpracování a zvuk

Série ukulele 25S / C / T využívá dřevinu akácie, která tvoří ve všech tvarech i stylech hraní příjemný zvuk a jasný tón. Vazba v designu 
lan a celkové provedení navazuje na tradici nástrojů Córdoba.

25T 25T-CE

25S 25C
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DT AG08NAT

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Mini Jumbo s výřezem. Luby a 

zadní deska z palisandru, přední deska ze 
smrku. Menzura 648mm. Krk z laminovaného 
mahagonu, palisandrový hmatník s 20 pražci 
Medium Jumbo. Palisandrová kobylka, nultý 
pražec 43 mm. Pochromovaná mechanika. 

Barevné provedení: Natural.

DT AG1BK

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: Black.

DT AG1CEBK

DARESTONE EL-AK. KYTARA 
Tělo Dreadnought s výřezem. Luby, zadní a 
přední deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z 

exotické Catalpy s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 

kobylka, nultý pražec 43mm. Elektronika: 
Volume, 3-pasmová EQ, 9V baterie. 

Barevné provedení: Black.

DT AG1CENT

DARESTONE EL-AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought s výřezem. Luby, zadní 

a přední deska z lípy. Menzura 648mm. Krk 
z exotické dřeviny Catalpa s palisandrovým 

hmatníkem. 20 pražců typu Medium Jumbo. 
Palisandrová kobylka, nultý pražec 43mm. 

Elektronika: Volume, 3-pasmová EQ, 9V 
baterie. Barevné provedení: Natural.

AKUSTICKÉ, ELEKTROAKUSTICKÉ 
KYTARY a UKULELE / POUZDRA

DARESTONE JE NOVOU ZNAČKOU V DISTRIBUCI PMC PATŘÍCÍ POD FIRMU PROEL.
NABÍZÍ KYTARY, BASKYTARY, UKULELE LEVNÉ A STŘEDNÍ TŘÍDY. VŠECHNY NÁSTROJE ZDOBÍ KVALITNÍ 

ZPRACOVÁNÍ, DOBRÁ LADITELNOST A POHODLNÁ HRATELNOST. 
ROZMANITÉ TVARY A TYPY KYTAR NABÍZÍ VÝBĚR OPRAVDU PRO KAŽDÉHO. 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NÁSTROJŮ DARESTONE BYLA PEČLIVĚ VYBRÁNA A VYZKOUŠENA. 

ODVAHY NENÍ POTŘEBA … „PROSTĚ TO HRAJE“.

DT AG06BL

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Mini Jumbo s výřezem. Luby a 

zadní deska z palisandru, přední deska ze 
smrku. Menzura 648mm. Krk z laminovaného 
mahagonu, palisandrový hmatník s 20 pražci 
Medium Jumbo. Palisandrová kobylka, nultý 

pražec 43mm. Pochromovaná mechanika. 
Barevné provedení: Transparent Blue.

DT AG06BR

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Mini Jumbo s výřezem. Luby a 

zadní deska z palisandru, přední deska ze 
smrku. Menzura 648mm. Krk z laminovaného 
mahagonu, palisandrový hmatník s 20 pražci 
Medium Jumbo. Palisandrová kobylka, nultý 

pražec 43mm. Pochromovaná mechanika. 
Barevné provedení: Transparent Brown.
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DT AG1SB

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Sunburst.

DT AG1SBLS

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Satin Blueburst.

DT AG1SBK

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Satin Black.

DT AG1SNT

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Satin Natural.

AKUSTICKÉ, ELEKTROAKUSTICKÉ 
KYTARY a UKULELE / POUZDRA

DARESTONE JE NOVOU ZNAČKOU V DISTRIBUCI PMC PATŘÍCÍ POD FIRMU PROEL.
NABÍZÍ KYTARY, BASKYTARY, UKULELE LEVNÉ A STŘEDNÍ TŘÍDY. VŠECHNY NÁSTROJE ZDOBÍ KVALITNÍ 

ZPRACOVÁNÍ, DOBRÁ LADITELNOST A POHODLNÁ HRATELNOST. 
ROZMANITÉ TVARY A TYPY KYTAR NABÍZÍ VÝBĚR OPRAVDU PRO KAŽDÉHO. 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NÁSTROJŮ DARESTONE BYLA PEČLIVĚ VYBRÁNA A VYZKOUŠENA. 

ODVAHY NENÍ POTŘEBA … „PROSTĚ TO HRAJE“.

DT AG1CESB

DARESTONE EL-AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 

kobylka, nultý pražec 43mm. Elektronika: 
Volume, 3-pasmová EQ, 9V baterie. 

Barevné provedení: Sunburst.

DT AG1NT

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Natural.
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DT AUKCCENT

DARESTONE „PRO“ UKULELE
Koncertní ukulele s elektronikou. Zadní,

přední deska a luby ze Sapeli (Mahagon). 
Krk z dřeva Naytoh s palisandrovým 
hmatníkem. Palisandrová kobylka 

a chromová mechaniky s bílými ladícími klíči. 
Barevné provedení: Mahagon. 

Gig Bag v ceně.

DT AUKCNT

DARESTONE „PRO“ UKULELE
Koncertní akustické ukulele, zadní,

přední deska a luby ze Sapeli (Mahagon). 
Krk z dřeva Naytoh s palisandrovým 
hmatníkem. Palisandrová kobylka 

a chromová mechaniky s bílými ladícími klíči. 
Barevné provedení: Mahagon. 

Gig Bag v ceně.

DT AUKTNT

DARESTONE „PRO“ UKULELE
Koncertní tenorové ukulele, zadní,

přední deska a luby ze Sapeli (Mahagon). 
Krk z dřeva Naytoh s palisandrovým 
hmatníkem. Palisandrová kobylka 

a chromová mechaniky s bílými ladícími klíči. 
Barevné provedení: Mahagon. 

Gig Bag v ceně.

DT CG12NT

DARESTONE KL. KYTARA 1/2
Klasická kytara velikosti 1/2 pro začátečníky. 

Luby, zadní a přední deska z lípy. Menzura 
550mm. Krk z exotické dřeviny Catalpa, pali-
sandrovým hmatník s 19 pražci. Palisandrová 

kobylka, nultý pražec 45mm. Standardní 
mechanika s bílými ladícími klíči. 

Barevné provedení: Natural

DT AG1SSB

DARESTONE AK. KYTARA 
Tělo typu Dreadnought. Luby, zadní a přední 
deska z lípy. Menzura 648mm. Krk z exotické 
dřeviny Catalpa s palisandrovým hmatníkem. 
20 pražců typu Medium Jumbo. Palisandrová 
kobylka, nultý pražec 43mm, pochromovaná 

mechanika. Barevné provedení: 
Satin Sunburst.

DT AGBAG

DARESTONE GIGBAG 
PRO AKUSTICKOU KYTARU  

Černé kytarové pouzdro na obě ramena
s logem DareStone.
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DT CG34NT

DARESTONE KL. KYTARA 3/4
Klasická kytara velikosti 3/4 pro začátečníky. 

Luby, zadní a přední deska z lípy. Menzura 
580mm. Krk z exotické dřeviny Catalpa, pali-
sandrovým hmatník s 19 pražci. Palisandrová 

kobylka, nultý pražec 45mm. Standardní 
mechanika s bílými ladícími klíči. 

Barevné provedení: Natural

DT CG44NT

DARESTONE KL. KYTARA 4/4
Klasická kytara velikosti 4/4 pro začátečníky. 

Luby, zadní a přední deska z lípy. Menzura 
650mm. Krk z exotické dřeviny Catalpa, pali-
sandrovým hmatník s 19 pražci. Palisandrová 

kobylka, nultý pražec 45mm. Standardní 
mechanika s bílými ladícími klíči. 

Barevné provedení: Natural

DT CG44MELODY

DARESTONE KL. KYTARA 
Klasická kytara má zadní desku a luby

ze Sapeli (Mahagon), přední deska z borovice. 
Krk z afrického mahagonu, hmatník z dřeviny 
Mongoi s 19 pražci. Kobylka z Mongoi, nultý 

pražec 45mm. Standardní mechanika 
s bílými ladícími klíči. 

Barevné provedení: Natural

DT CGBAG

DARESTONE GIGBAG 
PRO KLASICKOU KYTARU  
Černé kytarové pouzdro na obě ramena

s logem DareStone.

DT CG34BAG

DARESTONE GIGBAG 
PRO KLASICKOU KYTARU  

Černé kytarové pouzdro pro model Melody na 
obě ramena s logem DareStone.

DT CG34MELODY

DARESTONE KL. KYTARA 3/4 
Klasická 3/4-ová kytara, zadní deska a luby

ze Sapeli (Mahagon), přední deska z borovice, 
krk z afrického mahagonu. Kobylka a hmatník 

s 19 pražci z Mongoi, nultý pražec 52mm. 
Standardní mechanika s bílými ladícími klíči. 

Barevné provedení: Natural
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Subway D-800
Ultra-lehký zesilovač, který zdobí výkon masivních 800W. S rozměry, 
které v pohodě srovnáte v gig bagu vaší baskytary či v batohu, nabízí 
bezkonkurenční mocný zvuk.
S plně vybavenou preampovou sekcí Vám navíc nebude nikdy nic chybět – 
aktivní čtyřpásmový ekvalizér společně s ovladačem funkce Voicing poskytují 
téměř nekonečné možnosti tvarování výsledného zvuku. Připočteme-li k tomu 
ještě přepínač Deep, který perfektně poslouží těm hráčům, kteří stále hledají 
více hutný a basově posílený tón; a také neopomenutelnou funkci přepínání 
vstupní citlivosti Active / Passive dle typu snímačů nástroje, D-800 je schopný 
splnit veškerá přání, která si jen lze vymyslet. Nechybí samozřejmě ani funkce 
Mute; přepínač pro nastavení impedance (2 Ohmy nebo 4/8 Ohmů); sluchátko-
vý výstup či vstup AUX. Symetrický linkový XLR výstup pak nabídne přepínače 
Source (Pre-EQ/Post-EQ), Level (Mic/Line) a PIN1 (Lift/Ground), kterými lze při-
způsobit signál aktuální potřebě.

Baskytarový zesilovač (třídy D); Série Subway; Výkon 800 W; 4pásmový aktivní 
ekvalizér; Funkce Voicing; Přepínač Deep; Přepínání nástrojového vstupu Acti-
ve/Passive; Funkce Mute; Přepínač nastavení impedance (2 Ohmy; 4/8 Ohmů); 
2x výstup pro připojení reproboxu; 2x Speakon; Sluchátkový výstup 1x TRS; 
Vstup AUX 1x TRS; Symetrický linkový výstup XLR s nastavením Pre-EQ/Post-
EQ + Mic/Line + Lift/Ground; Indikační LED Protection + Limit; Gig bag v ceně;  
Rozměry (mm) 77 (výška) x 269 (šířka) x 282 (hloubka); Hmotnost 2,5 kg.

Subway D800+
Subway D-800+ je vylepšenou verzí oblíbeného zesilovače D-800. 
Oproti němu nabízí pokročilejší možnosti ekvalizace a efektovou smyčku pro 
použití externích efektů. Zůstává výkon 800 W a vynikající zvuk.

Výkon 800W; Impedance 8/4/2 Ohm; Ovládání Input, High Pass Filter, Voicing, 
Bass, Low Mid Gain, Low Mid Frequency, Hi Mid Gain, Hi Mid Frequency, Tre-
ble, Master, Mute/Play, Active/Passive, Deep, Bright; Počet kanálů 1; DI výstup; 
Efektová smyčka; Sluchátkový výstup; Vstup pro footswitch; Hmotnost 2,9 kg.

Petrucci Mark II C+
JP-2C od firmy Mesa Boogie vznikl ve spolupráci s legendárním kytaristou 
Johnem Petruccim (Dream Theater), který zesilovače této značky používá již 
více jak třicet let.
Díky tomuto spojení, a obrovským zkušenostem na obou stranách, přišel na trh 
velmi praktický a zvukově variabilní aparát. Zvukově vychází z proslulého zesi-
lovače MARK IIC+, který však doplňuje o unikátní vlastnosti a rozšířené možnosti 
nastavení.

Srdcem tohoto celolampového zesilovače je pět elektronek 12AX7 v preampové 
sekci a čtyři 6L6 v koncovém zesilovači. Zesilovač nabízí tři plně nezávislé kanály 
– první je určen pro velmi čisté zvuky, druhý kanál již disponuje LEAD okruhem 
známým z MARK IIC+ a je určený především pro vytváření nakřáplých, overdrive 
zvuků, vhodných například pro rytmickou hru. Třetí kanál je disponován tak, abyste 
z něj dostali maximální výkon a vaše sóla obohatili přidanými harmoniemi a bo-
hatým sustainem.

Zvuk kanálů 2 a 3 můžete dále upravovat pomocí dvou pětipásmových ekvalizérů 
– spolu s dalšími ovládacími prvky tak na zesilovači nastavíte vše od křišťálově 

čistých tónů, kulatého a vřelého nasycení až po vřeštící, tělnatý a lehce komprimo-
vaný zvuk, díky kterému vaše sólo nikdo nepřeslechne.
Mezi další skvělé funkce zesilovače patří zabudovaný CabClone Speaker emu-
lovaný výstup, díky kterému můžete kombo pohodlně zvučit, nahrávat, případně 
mísit linkový signál s mikrofonním výstupem. Díky této technologii nechybí ani 
sluchátkový výstup. Pro situace, které si to vžadují, lze omezit výkon komba ze 
100 na 60 wattů. Nechybí MIDI vstupy pro programování ovládání a přiložen je i 
footswitch, kterým můžet ovládat třeba právě zmiňované pětipásmové ekvalizéry. 
Samozřejmostí je Reverb pro každý kanál. Každý model má unikátní číslo a je 
ručně podepsaný Johnem Petruccim a Randallem Smithem.

Výkon 100W; Počet kanálů 3; Impedance 16/8/4 Ohm; Počet vstupů 1; Ovládání 
Clean: Treble, Mid, Bass, Gain, Master, Presence, EQ 1/2, Crunch + Hi-Gain: Treble, 
Mid, Bass, Pull Gain, Master, Pull Presence, EQ 1/2; 2x 5 Band EQ (80, 240, 750, 
2200, 6600 Hz), 4x switch; Typ elektronek v předzesilovači 5x 12AX7; Typ elektro-
nek v koncovém zesilovači 4x 6L6; Reverb; Efektová smyčka; Sluchátkový výstup; 
MIDI; Vstup pro footswitch; Footswitch součástí.
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Mesa Boogie  i v tomto případě připravila pro kytaristy výborný lampový zvuk ve všech 
jeho odstínech. Osazen elektronkami 12AX7 a 12AT7 v předzesilovači a EL-34 v kon-
covém zesilovači nabízí výkon parního válce. Díky přepínatelnému Biasu lze však kon-
cové elektronky snadno vyměnit za „tlustší“ 6L6 nebo 6V6, s nimiž jede TC-50 na půl 
výkonu a nabízí pak vintage charakteristiku zvuku s bohatým harmonickým obsahem.

Triple Crown TC-50 Combo
• Výkon: 50 W
• Repro: 12 „
• Počet kanálů: 3
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: 3x Bass, 3x Mid, 3x Treble, 3x Pres, 3x Master, 3x Gain,
   2x Solo Output, 2x Tight/Norm, 1x Drive/Norm, 1x Hi/Lo/Clean 
• Typ reproduktoru: Celestion Vintage 30
• Typ elektronek v předzesilovači: 6x 12AX7, 1x 12AT7
• Typ elektronek v koncovém zesilovači: 2x EL-34
• Reverb: Ano
• Výstup pro externí reprobox: Ano
• Efektová smyčka: Ano
• Sluchátkový výstup: Ano
• MIDI: Ano
• USB: Ne
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ne
• Rozměry: 578 x 489 x 264 mm
• Váha: 25,4 kg

Triple Crown TC-50 Head
• Výkon: 50 W
• Počet kanálů: 3
• Impedance: 8/ 4 Ohm
• Počet vstupů: 1
• Ovládání: 3x Bass, 3x Mid, 3x Treble, 3x Pres, 3x Master, 
   3x Gain, 2x Solo Output, 2x Tight/Norm, 1x Drive/Norm, 1x Hi/Lo/Clean 
• Typ elektronek v předzesilovači: 6x 12AX7, 1x 12AT7
• Typ elektronek v koncovém zesilovači: 2x EL-34
• Reverb: Ano
• Efektový procesor: Ne
• Typ efektů: Ne
• Efektová smyčka: Ano
• Sluchátkový výstup: Ano
• MIDI: Ano
• USB: Ne
• Vstup pro footswitch: Ano
• Footswitch součástí: Ano
• Rozměry: 578 x 244 x 264 mm
• Váha: 15,9 kg

MESA BOOGIE tomu nasadila KORUNU - a to hned TROJITOU...
Dalšími důležitými parametry u TC-50 jsou footswitch s přepínatelný, pružinovým 
reverbem, MIDI konektivita pro rozšířené ovládání s možností rychlé volby až 256 
presetů a DI výstup se simulací kabinetu CabClone. Díky němu můžete aparát připojit 
přímo do mixu a nastavit, zda požadujete zvuk reproboxu s uzavřenými nebo otevře-
nými zády, případně vintage box.

Subway 112 Bass Cabinet
Řada baskytarových aparátů Subway byla nově uvedena na trh v roce 
2015. Zaměřuje se především na dvě věci - vysoký výkon a přitom kom-
paktní design a snadnou přenositelnost.

 

Baskytarový reprobox série Subway; Výkon 300 W; Reproduktory 1x 12“ Mesa 
Neodymium + horna s nastavením úrovně (-2 dB / Normal / +2 dB); Bassreflex 
(přední); Impedance 8 Ohmů; Konektory 2x kombinovaný Speakon/TRS (vstup + 
paralelní výstup); Konstrukce z italského topolu; Protiprachový obal v ceně; Roz-
měry (mm) 387 (výška) x  489 (šířka) x 464 (hloubka); Hmotnost 15 kg.

Subway 115 Bass Cabinet
Baskytarový reprobox série Subway; Výkon 300W; Reproduktory 1x 15“ Mesa 
Neodymium + horna s nastavením úrovně (-2 dB / Normal / +2 dB); Bassreflex 
(přední); Impedance 8 Ohmů; Konektory 2x kombinovaný Speakon/TRS (vstup 
+ paralelní výstup); Konstrukce z italského topolu; Protiprachový obal v ceně; 
Rozměry (mm) 489 (výška) x 489 (šířka) x 464 (hloubka); Hmotnost 17,2 kg.
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Rosette 300W Acoustic
Akustická Mesa, která i vypadá akusticky...
Kombo pro akustické nástroje, výkon: 300 W, reproduktory: 2x 8“ Rosette 150 + 1x Neo 
Dome Tweeter, 2 nezávislé kanály (mikrofonní / pickup), 4pásmový parametrický ekvalizér, 
variabilní Hi-Pass filter, efekty: Chorus Reverb / Room / Hall Reverb, efektová smyčka, slu-
chátkový výstup.

Rosette pedal
Nový pedál Rosette s předzesilovačem typu Solid state
Nožní spínač ovládání úrovně zesílení. Variabilní Hi-pass filtr: 40-500 Hz. Variabilní Hi-pass filtr: 40-200 Hz. Aktivní 4-pásmový ekva-
lizér (+/- 12 dB basů, low-mid, high-mid (300 až 5000 Hz) Samostatná regulace hlasitosti předzesilovače Tuner Out FX smyčka. 
Vyvážený XLR DI s ovládáním úrovně a přepínačem Pre / Post & Ground. Spínač vyrovnání úrovně předzesilovače Rozměry (V x Š x H): 
6,50 x 14,00 x 20,80 cm. Hmotnost: 0,9 kg.

Jak ses dostal ke spolupráci s Mesa Boogie?
Mesa Boogie si mě našli sami, nic jsem pro to 
vlastně neudělal, krom toho že na MB hraji od 
roku 1992 a když jsem nevěděl jak s lampami a 
zvuky, tak jsme je poprosil o radu. Neuvěřitelná 
ochota inženýrů z MB, jejich technik mi poradil 
jak z lampami, tenkrát to bylo ještě faxem a po-
slal mi tabulku zvuků na Triaxis jak nastavoval 
Petruccimu a Hetfieldovi. Bylo to neuvěřitelný, 
protože tady nebyl nikdo kdo by měl nějaké větší 
zkušenosti a poradil mi. Pro mě je to obrovská 
čest být hráčem Mesa Boogie a součástí tak su-
per firmy. Je docela úsměvné, jak jsem se dozvě-
děl že jsem v jejich katalogu. Byl jsem v Němec-
ku, když jsme jeli turné po Evropě a byli jsme se 
podívat v hudebních nástrojích, majitel obchodu 
se mě zeptal jestli ten v tom katalogu jsem já..:-)
Proč sis vybral právě Mesu?
Líbí se mi ten osobitý a ojedinělý zvuk, je to most 
mezi Fedrem a Marshallem. V době kdy jsem se 
rozhodoval jestli na to vůbec seženu peníze, na 
to hráli skoro všichni Metallica i AC/DC, byl jsem 
ovlivněn svými vzory. Hrál jsem celou dobu na 
Marshalla i když první lepší aparát, který jsem 
měl byl Fender TwinReverb. Používám mnoho ze-
silovačů, vždy podle pocitu a písničky, (signované 
HDR, Marshall, Laney, Bogner, Soldano,CAE), ale 
nemyslím si že to je to úplně nejdůležitější. Je 
hodně světových kytaristů, kteří změnilo značku 
zesilovače a stejně na každé desce či koncertě 
mají super zvuk. Přesto miluji zesilovače Mesa 
Boogie. :-)
Používáš stejné zesilovače na podiu i ve stu-
diu?
Na koncertech už velmi dlouho používám, Mesa 
Boogie Road King a Road Ster, plus poslední rok 
HDR. Na zkouškách hraji hodně často jen na 

Kirk Běhunek, velikán instrumentálního artrockového stylu, patří mezi naše nejvýraznější 
kytarové mágy obecně, navíc známých i v zahraničí, a to nejen u muzikantských osobností 
včetně Doro Pesch (královna klasického německého heavy metalu), Blaze Bayleyho (zpěvák z 
Iron Maiden), Terryho Bozzia, T.M. Stevense (od Stevea Vaie), Limp Bizkit a dalších, ale i u svě-
toznámých firem, jeho tvář najdeme v katalozích třeba vedle Satrianiho či Vaie nebo Gilberta. 
Ať už jako sólový umělec, tak i jako leader našlapaného power tria Seven produkuje hudbu 
širokého stylového zaměření osobitého feelingu a rozsáhlého pojetí skladby, od melodických 
věcí po náročné artrockové instrumentální kompozice, nemluvě o virtuózní technice hry.

KIRK BĚHUNEK rozhovor

kabel a staré Marshally. Při nahrávání používám vše 
možné, hodně laboruji. Někdy zvuk nějakého zesilo-
vače co se ti nelíbí sedne do písničky jak vyšitý a  en 
co si myslíš že je pecka prostě nehraje v nahrávce tak 
dobře..Je to vždy o pocitu ale žádný zesilovač rif ani 
nápad nezlepší.:-)
Je pro Tebe i v dnešní době důležité mít za sebou 
bednu s hlavou?
Docela je. Jsem staromilec. Mám rád tu špínu a vše 
to, co dělá celkový zvuk. Ten proces od kytary, kabelů, 
krabiček, beden, reproduktorů až po výsledný zvuk. 
Nebráním se žádné nové technologii, rád se v tom 
hrabu ale moc nemusím současnou globalizaci zvuku. 
Všichni znějí stejně i když třeba dokonale ale já mám 
rád tu osobitost starých kapel, i vrčení singlů má své 
kouzlo. :-)
Co chystáš do budoucna?
Připravujeme novou desku, chtěl bych natočit i další 
instrumentální album a co nejvíce koncertovat. Plánu-
jeme zase turné v zahraničí. Uvidíme co vše stihneme. 
Zdravím všechny muzikanty a vaše čtenáře.

59



Snary Pearl Modern Utility 
Pod  názvem  Modern Utility  se  skrývá  cenově  dostupná  kolekce javorových  6 -vrstvých   (5,4mm) 
bubínků.  K dostání v rozměrech: MUS1270M 12” x 7“; MUS1350M 13” x 5“; MUS1455M  14” x 5.5“; 
MUS1465M 14” x  6.5“; MUS1480M 14” x  8“. V nabídce ve dvou barevných provedeních. Matte 
Natural a Black Ice.
 

Rapid Lock Hihat držáky
Revoluční uchycení horního činelu Hihat představuje Pearl. 
Místo klasického závitového uchycení činel pouze zaklapnete, 
což šetří čas i nervy při případném pádu klasické závitové mat-
ky. V nabídce tři modely: HCL-105QR (základní model, uchy-
cení k tyčce napřímo); HCL-205QR (rozšířený model, uchycení 
k tyčce pomocí objímky); HCL-205DQR (trojitý model s vypíná-
ním pro pohodlné hraní dvojpedálu, uchycení k tyčce pomocí 
objímky).

Eric Singer Signature Snare
Lahůdka pro fanoušky slavných Kiss! Eric Singer signature snare je v rozměru 
14/6,5“. Bronzový 1mm korpus s chromovaným finishem a ráfky Superhoop II.

Omar Hakim Signature Snare
Omar Hakim (Sting, Madonna, D. Bowie) představuje svůj nový signature snare 
v rozměru 14/6,5“. Jedná se o kovový 1mm silný korpus s ráfky Superhoop II. Na 
první pohled zaujme netradičním finishem Titanium Nitride.

P-922 1-řetězový doublepedál 
s pevnou základnou a

otočnými beatry... 

Nové pedály Pearl:

P-920 1-řetězový singlepedál s pevnou 
základnou a otočným beatrem. 

P-530 2-řetězový singlepedál bez pevné základny s otoč-
ným beatrem  je vhodný pro začínající hráče. Tento pedál 
je nabízen také jako součást soupravy Pearl Roadshow...
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Rainstick ...nabídku perkusí Pearl 
rozšiřuje populární “deštová hůl”. Vybrat si 
můžete ze dvou krásných finishů: Rhythm 
Water a Hidden Spirit.  V nabídce je v roz-
měrech 16”, 24”, 32”, 40”, 48” a 60”.

Stoleček Pearl
Praktický stoleček o rozměru 11x8,5“ je určen na odkládání nejrůznějších malič-
kostí. Připevnit lze na všechny druhy stojanů (vč. mikrofoních) pomocí adaptéru 
PPS-37, který není součástí balení. Je určen samozřejmě i pro zpěváky či kytaristy 
na odkládání například trsátek či drinku. Najdete jej pod kodem PTT-8511.

Pearl Compact Treveler
Minibubny Compact Traveller oceníte při cvičení, hraní v  malých prostorech nebo 
třeba pro busking. Jednoduše přenosné, lehké. Basový buben má 18“ a snare 10“. 
V nabídce je také speciální obal.

3D Green Tree Cajon PBC53D536 svým vzhle-
dem stylizuje vzrostlý strom, pro pohodlnější hraní vyniká zesílenými 
basy.

PERKUSE
Top-Tuned Djembe je vyrobeno ze syntetických vláken a je v nabídce
o rozměrech 8”,10”,12”,14”. Dostupné jsou ve finishích Purple Haze a Tribal Fire.

Rope-Tuned Djembe je vyrobeno ze syntetických vláken a je v nabídce o rozměrech 
7”,10”,12”,14”. Finishe jsou v nabídce Zebra Grass a Molten Scarlet.
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Nová řada Series 900 a Colorsound 900
Zbrusu nová řada Series 900 přímo nahrazuje oblíbenou řadu Alpha. Je rozdělena do dvou kategorií. S klasickým, lehce zatmaveným vzhledem 
s jednoduchým názvem Series 900. Naproti tomu je barevná řada s názvem Colorsound 900. Obě varianty jsou vyrobeny ze slitin bronzu. V nabídce je široké 
spektrum rozměrů ridů, crashů hihatek, china činelů či splashů ve váhových kategoriích medium a heavy.

Začínáte na bubny? 
Jasnou volbou pro všechny začínající hráče nabízí
cenově nejdostupnější řada ze stáje Paiste - řada 101. 
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Činely na opravdový Big Beat? Yes, Paiste 2002 BIG BEAT BLACK!
Jak již název napovídá, jednotlivé činely této řady jsou určeny především rockerům. Tato řada vznikla na počest 45.výročí výroby legendární série 2002. Jednotlivé kusy činelů 
nové řady se vyrábí v rozměrech 18“ až 24“, přičemž se názvem nerozlišuje mezi crashem a ridem. Hihat jsou k dostání v rozměrech 15“ a 16“. Oproti klasickým 2002 jsou „Big Beat“ více 
tepané, čímž vzniká temnější a osobitější sound. Nová řada Big Beat představuje modernizovanou a zároveň nadčasovou nabídku zvuků legendární série 2002.

Bestseller PST-7
Jedničkou ve své kategorii je v poměru cena/výkon na trhu je bezpochyby řada Paiste PST-7. Cenově dostupná řada nadchne začátečníky a uspokojí 
i náročnější hráče. Vyvážené zvukové vlastnosti v kombinaci s nejširší škálou rozměrů, třemi váhovými kategoriemi dělá z PST-7 opravdového parťáka na podiích, 
zkušebně či ve studiu. To vše ještě podporuje červené logo a stejná povrchová úprava jako u slavné řady 2002.

CAJONY Natal
Oblíbená hrací krabice je v nabídce Natal ve dvou barevných provedeních.

Vyzkoušejte a zjistíte, jak skvěle mohou znít cajony v kombinaci se skvělou cenou, 
která je jedna z nejnižších na trhu. 

Britská firma Natal patřící pod 
Marshall Amplification vyrábí 
nejen skvělé kytarové apa-
ráty, ale také bicí soupravy, 
hardware  a perkuse.
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Alesis Surge Mesh Kit
Novinka Surge Mesh Kit je určena všem, kteří hledají široké možnosti využití v komb-
naci s kvalitnímí zvukovou bankou a to vše za příznivou cenu.

V modulu najdete:
385 zvuků

40 souprav

60 skladeb

Možnost připojit další drum pad a cymbalpad

2 Master outputs 6.3 mm mono jack

Sluchátkový výstup 3.5 mm stereo jack

Aux input 3.5mm stereo jack

MIDI input a output

USB připojení

Set obsahuje:
1x10“ dvouzónový Mesh Head Snare Drum

3x 8“ dvouzónový Mesh Head Tom Pads

1x 8“  Kickpad – pedál je součástí balení

1x 10“ hi-hat pad

1x 10“ Crash Cymbal Pad s funkcí Choke

1x 10“ Ride Cymbal Pad s funkcí Choke

Balení obsahuje také rampu, propojovací 
kabely a ladící kličku
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Alesis Command Mesh Kit
Vychytanější bratr Surge setu. Více zvuků, souprav a hlavně možnost naloadovat 
vlastní samply.

Set obsahuje:
1x10“ dvouzónový Mesh Head Snare Drum

3x 8“ dvouzónový Mesh Head Tom Pads

1x 8“  Kickpad – pedál je součástí balení

1x 10“ hi-hat pad

1x 10“ Crash Cymbal Pad s funkcí Choke

1x 10“ Ride Cymbal Pad s funkcí Choke

Balení obsahuje také rampu, propojovací kabe,y, paličky a 
ladící kličku

V modulu najdete:
671 zvuků

54 továrních souprav / 20 možno sestavit

120 skladeb

Možnost loadovat vlastí samply !!

Možnost připojit další drum pad a cymbalpad

2 Master outputs 6.3 mm mono jack

Sluchátkový výstup 3.5 mm stereo jack

Aux input 3.5mm stereo jack

MIDI input a output

USB připojení
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