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SK8 pásy
Prkénky to začalo, oblečením to
pokračovalo a pásy na kytaru? Těmi to
jistě neskončí! :) Prostě věci a značky
točící se kolem „skejtů“ jsou momentálně
opravdu IN a tak bylo jen otázkou času,
kdy se i pódia „obléknou“ jako skate
parky. A Dunlop, coby leader tohoto
odvětví, nemohl přehlédnout část trhu,
která je jak ekonomicky přitažlivá, tak po
muzikantské stránce velmi progresivní
a opravdu živá. Série kytarových popruhů
Dunlop SK8 nabízí 7 modelů vzniklých
v bezprostřední spolupráci se 4 giganty
skateboardového průmyslu (Independent®, Santa Cruz®, Nor-Cal® a Skateboarding Is Not A Crime®) přenáší tato
ikonická loga na Vaše oblíbené hrubé
kytarové pásy vybavené koncovkami
z opravdové kůže a patentovanými lemy
Comfort Edge.
Úplně čerstvým přírůstkem pak jsou celuloidová trsátka Dunlop s totožnými logy,
u nichž můžete očekávat klasické křivky
a teplý tón odpovídající jejich materiálu.

Trsátka ze stáje Dunlop jsou jednoznačně
premianty co do oblíbenosti mezi muzikanty. Přesto doposud někteří z nich
upozorňovali na to, že značka nenabízí
alespoň několik základních nylonových
modelů, vybavených opravdu protiskluzovým povrchem ve stylu „žraločí
kůže“. I to je však nyní minulostí a na trh
začínají přicházet klasické modely trsátek
kombinované s novým patentovaným
povrchem Max-Grip. Dvěma prvními
vlaštovkami jsou varianty Standard MaxGrip a Jazz III Max-Grip.
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Shadow
Finger
trainer

Pro všechny, kteří hodně cestují a přitom potřebují permanentně třímat nástroj
ve svých rukou, a pilně cvičit prstoklady
a rytmiku, je určen nový výrobek z dílny
Shadow Electronics. Reinaldo Rivero Finger Trainer nabízí 6 klasických kytarových
pražců, mahagonovou konstrukci s palisandrovým hmatníkem, reálné nylonové
struny s nastavitelným tahem, opěrku pro
flamenco kytaristy a to vše v černém gigbagu s nylonovým závěsným páskem.

MXR M116 –
FullBore Metal
K malému rozčeření vod kytarových
vyznavačů těžkého kovu přistoupila
značka MXR dosti razantně. „Velkorážní“
Metal je sice malorážní rozměry, ovšem
rozhodně nikoliv „podkaliberní“ výbavou
a zvukem. Tento super hi-gainový distortion obsahuje kromě klasické 3-pásmové
korekce se semi-parametrickými středy,
také 2 velmi podstatná tlačítka – Scoop
(indikován červenou LEDkou), který nabízí
okamžité zesílení basů a výšek – výsledkem je více tlaku, ale i srozumitelnosti
a spínač Gate (zelená LED), aktivující
vnitřní obvod šumové brány. Ta odstraní
jak šumová rezidua, spojená s extrémními úrovněmi gainu, tak přidá definovanost
sekaným metalovým riffům. Pro specifické hráčské potřeby je uvnitř efektu začleněn trimer pro nastavení prahu „záběru“
této brány. Syrovost efektu je podtržena
strohou povrchovou úpravou, ne nepodobnou klasické pískované hliníkové hlavě motocyklového motoru ze 60.let, modrou On/Off diodou a klasicky nechybí True
Bypass.

Shadow
Basa v krabičce
MXR M288 –
Bass Octave Deluxe
Narazit na opravdu povedený octaver,
není pro basistu až tak snadné, jak by se
mohlo zdát. A první dojmy znalců hlubokých tónů naznačují, že u MXR pečlivě
zacílili a následně trefili do černého. M288
Bass Octave Deluxe je oktávový pedál
s „živým“ analogovým tónem, true bypassem a širokou škálou zvukových barev.
Ač napájen 9 V baterií, obsahuje pedál
18-voltovou CHT technologii s vysokou
dynamikou a studiovou přesností sledování nosného tónu. Ovladače nabízejí
míchání efektového a přímého signálu
(DRY), uvnitř pedálu plynulé přidání až +14
dB buď nižších středů 400 Hz nebo středového ataku na 850 Hz (tlačítko MID+)
a především velmi sugestivní dvojitý
frekvenční filtr přidané oktávy, kdy Growl
vládne hrdelnímu, středovému spektru
a Girth dodá její hloubku a hebkost. Zvukovým projevem, jeho variabilitou, přesností
a stabilitou tónu je nový MXR Bass Octave Deluxe skutečným zabijákem mezi
octavery.

Perfektní řešení pro ty, kteří rádi tvoří přirozeně znějící pokladový rytmus, nabízí
německý výrobce snímačové techniky
Shadow. Podlahová krabička, se zkosenou horní plochou opatřenou neklouzavým povrchem, nesoucí označení
Stompin’Bass, je vyrobena z tradičního
palisandru a osazena snímačem NanoMAG. Tento humbucker ve spojení s aktivní elektronikou, živenou 9V baterií, vytváří
plný, hluboký a teplý basový zvuk, který
je díky standardní protifázi cívek samozřejmě prostý jakýchkoliv ruchů. Tento
plnohodnotný signál můžete přivést přes
výstupní jack jak do aparátu, tak přímo do
PA. V závislosti na typu ozvučení, nastavení EQ, materiálu bot a intenzity vašeho podupávání patou či špičkou, získáte
široké spektrum zvuků, vhodných jak pro
sólisty, tak pro kapely bez rytmické sekce.
Pro stabilitu pedálu je možno spodní plochu opatřit osvědčenou Velcro páskou.
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Mesa/Boogie Mark V
Ač mnohé příznivce aparátů Mesa Boogie zaskočila koncem loňského roku
zpráva o vyřazení zesilovačů Mark IV
z výroby, rozhodně nebyli smutni příliš
dlouho. Legenda, a jeden z nejuniverzál-

ném kanálu a režimu koncového stupně.
Předzesilovač rozdělený do 3 kanálů
nabízí široké zvukové spektrum reflektující jak vývoj kytarového zvuku, tak historii
a oblibu jednotlivých Mesa Boogie zesi-

zéru (sepnutí z pedálu je samozřejmostí),
která kromě polohy 5 sliderů, může využít
i pro každý kanál speciálně přednastavený „preset“ Contour, u něhož je ovšem
možné měnit jeho hloubku záběru Depth.

nějších lampových zesilovačů světa, se
i ve světle 40 let existence firmy dočkal
velmi důstojného následovníka, který
posouvá jak zvukové, tak designové kvality svého předka o řádný krok kupředu.
Nový výroční Mark Five – MkV disponuje
výkonovým stupněm Simul-Class, spojujícím přednosti technologie Multi-Watt
a Duo-Class, kdy zapojujeme, libovolně
ke každému kanálu, 2 nebo 4 elektronky
a získáváme tak podle třídy jejich zapojení výkony 10/45/90 wattů, a zvukové charakteristiky odpovídající třídám A, A/B
a jejich vzájemné kombinaci. Ve výkonovém stupni je možno použít jak originálně osazené 6L6, tak alternativní EL34.
V preampu nalezneme 7 kusů 12AX7
a usměrnění nabízí jak lampu 5U4, tak
polovodičovou diodu. Usměrňovací módy
– Recto Tracking, jsou závislé na zvole-

lovačů. Kanál 1 disponuje režimy Clean/
Fat/Tweed, na kanálu 2 najdete Edge/
Crunch/MarkI a 3. kanál vykouzlí jeden

Co to znamená pro výsledný zvuk, vědí
znalci Mesa Boogie velmi dobře, a pro
ostatní jistě bude stát za to, podrobně
pročíst připravovanou recenzi, která by se
měla v tisku objevit v říjnu letošního roku.
Možnosti zvukových variací jsou však ještě širší a podílejí se na nich jak ekvalizace
a další přídavné přepínače na jednotlivých
kanálech, tak v neposlední řadě přepínač
snížení napájecího napětí Variac Pover
(Tweed). Zesilovač nabízí, jako již standardní výbavu, ovladače Solo, Master,
Reverb pro každý kanál zvlášť, lampovou
sériovou EFX smyčku s tvrdým bypassem
a výstup pro ladičku s umlčením. Samozřejmou součástí dodávky hlavy nebo
komba je dvouřadý 8-tlačítkový nožní spínač (Kanál 1/2/3/Solo + Rev/FXloop/EQ/
Mute) a textilní potah.

z charakterů MarkII C+/MK IV/Extreme.
Zvukových podob je tedy opravdu více
než dost. A to jsme se dosud nezmínili
o obohacené sekci 5-pásmového ekvali-
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Mesa/Boogie M9 Carbine

Po obrovském úspěchu loňského modelu basového zesilovače M6 Carbine bylo
jasné, že bude potřeba šestku“převrátit“
na devítku a tak se k nám dostává
opravdové basové monstrum v podobě
basového zesilovače M9 Carbine. Číslo devět je opravdu charakteristické pro

dovaný kompresor s ovladači Threshold
a Ratio, samozřejmě s možností jeho
vypnutí. Všechny skvělé vlastnosti „Šestky“ zůstaly zachovány- zejména unikátní
VOICE s pěti přednastavenými zvukovými filtry. Dále máte na výběr mezi režimy
VOICE ACTIVE, kdy pracujete najednou

osazený osvědčenou lampou 12AX7
a koncový zesilovač se spoléhá na čistý
a precizní výkon 10 mosfetových zesilovačů s převratnou technologií TransClass tm . Novinkou je také footswitch
pedál s dvěma přepínači- EQ On/Off
a funkcí MUTE pro tiché ladění. M9 Car-

zesilovač s výkonem 900W do 4Ohmů
a devítipásmovým ekvalizérem - jednotlivé šavle ovládají pásma 33Hz, 80Hz,
150Hz, 300Hz, 600Hz, 900Hz, 2KHz,
6KHz, 8KHz. Převratnou novinkou je
poprvé u basového Mesa/Boogie zabu-

s devítipásmovým ekvalizérem i VOICE
filtry nebo máte volbu VOICE DEFEAT, ve
které je oddělený VOICE filtr a ekvalizér
a vy tak můžete pomocí footswitche přepínat mezi dvěma přednastavenými zvuky vašeho nástroje. Předzesilovač zůstal

bine přichází s nabídkou neuvěřitelné
zvukové variability a mohutné basové síly
i pro ta největší pódia. Nejmodernější
technologie pro vaši baskytaru od nadšenců z Petalumy!
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Marshall 1923
K 85. narozeninám Jima Marshalla, otce
kytarového zvuku, přichází na trh limitovaná série hlavy a komba, nesoucí označení 1923. Jde o aparáty s výkonem 50
W, postavené na bázi 4 elektronek ECC83
v předzesilovači a dvojice koncových
lamp EL34. Přímým předobrazem modelu
1923 jsou zesilovače JCM2000 Dual Super

Lead, ke zpracování kytarového zvuku
jsou tedy k dispozici 2 kanály, Classic
Gain s přepínáním Clean/Crunch a Ultra
Gain s volbou Lead1/Lead2. Separátně
ovládány jsou úrovně reverbu v jednotlivých kanálech, naopak společná je ekvalizace s 3 pásmy a presencí, doplněná
o tlačítka frekvenčních „proměn“ Tone

Marshall Haze
Pokud toužíte po malém, ale opravdu
plnokrevně lampovém aparátu, který navíc disponuje zvučným jménem
a příznivou cenou, je čas sáhnout si na
Marshall Haze. Tyto nové plnolampáče
z dílny „Otce Jima“ se vyrábějí ve dvou
variantách. Micro stack (MHZ15) s 15 W
hlavou konstruovanou na bázi 3 elektronek EEC83 a dvou výkonových 6V6, která
budí dva speciálně designované boxy A
a B osazené 12“ Celestion G12T-66
Marquee a kombo MHZ40C, jehož 40 W
výkonu tepe, při stejném osazení preampu, díky páru klasických koncových lamp
EL34. Pro MHZ15 jsou typické 2 kanály
Normal a Overdrive, společná 3-pásmová ekvalizace a efektová jednotka se

samostatným reverbem. Kombo MHZ40C
disponuje rozšířenými možnostmi obou
kanálů, kdy např. extrémně čistý Normal
kanál přepneme tlačítkem Boost do tlustšího vintage Marshall zvuku „před-master
volume“ éry. Zkreslený kanál nabízí primárně zvuk z éry klasických „osmistovek“, který pomocí Boost nakopneme
do teritorií regulérního sólového hi-gainu
s dlouhým sustainem.
EQ přibral do spolku
ovladač Presence a klasický 2-cestný přepínač
(zahrnut v ceně obou
aparátů) je možné nahradit sofistikovaným přepínačem s technologií
StompWare, díky němuž
jsou na jediné sešlápnutí snadno přístupné
funkce přepnutí kanálů, boost na OD zvuku,
a spínání reverbu i EFX
jednotky,
obsahující
chorus, echo a vibráto.
Marshall Haze zkrátka
vytváří nový etalon ve
třídě kompaktních přenosných celolampových
aparátů.

Shift a Deep. Aparát prostě nabízí vše
od jiskřivého čistého zvuku, přes zvuky
podobné klasickým Plexikům a agresivnějším strukturám JCM800 až po
moderní hi-gain barvy. Stačí jen ochutnat
a případně se těšit na další životní výročí
Mr. Marshalla.
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Marshall MG4
Další, a tentokrát opravdu razantní modifikace, dosáhla veleúspěšná řada kytarových aparátů MG, vyráběných firmou Marshall. Tyto entry-level aparáty, založené
na klasické tranzistorové technologii,
zaútočily na náš trh ve 2 vlnách. První
vlna, která přišla již v měsíci březnu, nabízí menší modely MG10, MG15, MG15FX

jsou uloženy kromě nastavení ekvalizace,
také typy a hodnoty vestavěných digitálních efektů (Chorus, Phaser, Flanger,
Delay). K efektu delay je také, jak se sluší na moderní aparát, přiřazeno tapovací
tlačítko. Co muzikanty jistě také potěší
je, že kromě efektové sekce se do komba
vešla i tolik potřebná ladička, což přesněji
řečeno platí, pokud využíváte právě volitelného pedálu STOMPWARE®.
Další nášup nové „Emgéčkové“ řady
k nám, s malým zpožděním, vtrhnul v půlce měsíce června 2009. Vyšší modely
řady MG4 logicky nabízejí i o kus vyšší
komfort a výbavu. Shodně s MG15/30FX
zůstávají 4 programovatelné kanály, k dispozici je však kromě rozdělené efektové
sekce, ze které byl k samostatnému ovládání vyčleněn delay, také digitální reverb,
spínatelná funkce F.D.D. (tedy replikovaná interakce mezi plno-lampovým zesilovačem a reproduktory) a externí efektová smyčka. Modelově budou v nabídce
komba MG50FX, MG100FX osazená jed-

a MG30FX. V případě prvních dvou typů,
jde o velmi strohé, dvoukanálové aparáty
pro domácí cvičení, které do značné míry
navazují na předchozí vývojovou řadu MG.
Podstatné vylepšení přichází již s modelem MG15FX, potažmo MG30FX. Tato
komba disponují již nikoliv 2, ale rovnou

4 kanály, jejichž nastavení je možno uložit
do paměti a kdykoliv vyvolat za pomoci
speciálního přepínače STOMPWARE®,
který je volitelným příslušenstvím pro tyto
a vyšší modely řady MG4. V paměti každého ze 4 kanálů (Clean/Crunch, OD1/OD2)

ním či dvěma 12“ reproduktory a samostatná hlava MG100HFX, pro kterou jsou
navrženy i nové kabinety MG4X12A/B.
Z výše uvedeného vyplývá, že jediným
modelem, který se nedočkal v inovované řadě svého následníka, je stereofonní
kombo MG250DFX, které tak definitivně
ukončilo svou pouť kytarovým světem.

Marshall 1960-DM
Dave Mustaine
Ve spolupráci s legendárním kytaristou
a zakladatelem kapely Megadeth, Davem
Mustainem, uvádí firma Marshall na trh
novou sérii reproboxů, které vycházejí
z klasického modelu 1960. V identických
rozměrech pro variantu A i B, jsou však
osazeny reproduktory Celestion G12-V30
a krycí tkaninu nahrazuje poněkud drsnější kovová mříž. Také klasickou potahovou koženku nahradil krycí materiál
připomínající uhlíkový kompozit. Celkový
výkon boxu je 280 W, impedance 16 nebo
4 Ohmy, ve stereo režimu pak 2 x 8 ohmů.
Mimochodem – milovníky kevlarových
struktur a současně skalní „marshalisty“
jistě potěší, že k tomuto potahu boxu je
možné spárovat i shodný potah pro hlavy JVM2 a JVM4 – tato možnost bude od

podzimu běžnou součástí nabídky, a co je
pozitivní, cena této úpravy není diametrálně odlišná od běžné varianty a dovolit si ji
tak může opravdu každý.
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Modely vstříc konzervativcům
Pánové z Burbanku jsou chvílemi tajemní jako hrad v Karpatech, a tak nám servírují své novinky „per partes“. Dalším
přírůstkem pro sezónu 2009 jsou mode-

ly, které zohledňují tužby vyznavačů klasických, konzervativních tvarů. Kytary
s označením Hellraiser Solo-6 vycházejí
z linií nezapomenutelných Les Paulů. Ke
klasickým křivkám však připojují nekompromisní agresi aktivních snímačů EMG,

již tradiční abalonové hranění těla, krku
i hlavy nástrojů a ukotvení strun skrze
tělo. Výjimkou tohoto „cutaway gangu“
pak bude verze stojící mimo sérii Hellraiser, disponující žíhaným javorovým topem
a barvou cherry sunburst, která se drží klasických konstrukčních prvků své předlohy
poměrně striktně. Jak v ukotvení strun,
tak např. ve volbě designu snímačů.

Modely pro rok 2009
S příchodem roku 2009 uvedl americký
výrobce kytar Schecter dva nové modely nástrojů a několik barevných inovací.
Pro milovníky křivek, které u nás proslavil
jak Lemmy Kilmister, leader legendárních
Motorhead, tak slavná česká „kopyrace“
D-Bass, nabízí Schecter baskytaru Stargazer ve verzích se 4 a 5 strunami. Tento nástroj, oslavující proporce a design
původních Rickenbackerů 4003, bude
dodáván ve dvou barvách, crimson ghost
a černé. Elektroniku nástroje tvoří sníma-

če EMG-Hz a dvoupásmovým ekvalizérem disponující aktivka téhož výrobce.
Mezi kytarami je novinkou přírůstek
v „Céčkové“ řadě. Krvavý Měsíc C-1 Blood Moon nemůže nabídnout již díky svému
názvu nic jiného, než sytý červený transparentní lak na javorovém vlnkovaném
topu, vykládání 24pražcového hmatníku
v podobě rudých měsíčních srpků, struny již tradičně přes TonePros bridž skrze
tělo a dva zapouzdřené snímače Duncan
Design, laděné shodně jako ostatní hard-

ware do barvy chromu.
Drobnou úpravu zaznamenala také vyhledávaná
Čertice mezi kytarami –
tedy model C-1 SheDevil
– původní variantu
s pevnou kobylkou
TonePros
doplnila
verze s tremolem
FloydRose.

Mater Monstifera patří mezi ty partičky, které brázdí black metalové hvozdy už nějaký
ten pátek. A oba kytarové posty zdobí logo
Schecter. Yvor používá pekelnou krásku
C-1 SheDevil střídavě s lycanským modelem C-1 Blood Moon, Cesyn zvolil jeden
z nejoblíbenějších modelů této stáje,
C-1 Hellraiser FR. Welcome in Hell guys!
Už jste někdy slyšeli o kapelách Venefica

či Fragmentary a víte co tyto řízné kapelky spojuje? Je to postava výtečného kytaristy Saurica. V jeho rukou zpívají krásky
C-1 Hellraiser FR, již nevyráběný model
Elite 007 a nově také kytaristou kapely
Nevermore signovaná sedmička s Floydem – Loomis-7 FR

Faces
Správná značka nástrojů se neobejde bez
známých tváří. A tak je nám ctí, že jsme
do své stáje mohli přivítat několik nových
drtičů.
Kapelu Root opravdu není potřeba
představovat a to, že si Ashok vybral
kytaru Schecter C-1 BlackJack ATX,
nám udělalo opravdu velkou radost!

kytary
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Riot
Značka Schecter bývá často spojována
s nástroji vhodnými jen pro metal či punk
a toto škatulkování se nevyhýbá ani baskytarám. Jedná se však o odborný nonsenc, neboť na českém trhu již zvesela
řádí jak nové Rickenbacker reminiscence
s názvem Stargazer, tak právě přicházejí

do oběhu modely Riot. Jejich cílovou skupinou jsou hráči, kteří vyznávají výrazný
a sofistikovaný design, ale nikoliv vizuální
agresi. A tak Rioty i přes svůj název nejsou žádnými buřiči a decentnost podtrhují výraznou dominancí přirozené krásy
čistého dřeva, a to dle vaší chuti, buď
topu ze sukovitého javoru na jasanovém
těle nebo kombinace mahagonu a vrchní

desky z temného wenge. Technicky pak
nástroje těží z průchozího 24pražcového krku s palisandrovým hmatníkem,
snímačů EMG-35/40/45Hz, aktivní EMG
elektroniky s 2pásmovou ekvalizací
a masivní kobylky Schecter, která dokonale přenáší rezonanci strun do těla
nástroje, ať už si vyberete jejich protažení
skrze tělo či je ukotvíte pouze ve vrchní
části kobylky. Nástroje jsou dostupné ve
verzích se 4, 5 i 6 strunami, při menzurách 34 a 35 palců.

LacK).již nepokračující barevné varianty jantaru a tabákového sunburstu.

doplňuje dvojice lesklé černé a polomatné ořechové baskytary Omen Bass (k
dispozici bude i 5strunka) a jejich sestřičky Omen Extreme Bass ve verzi se 4
i 5 strunami a v transparentních barvách temně třešňové, modré a černé.
Stiletto by mělo kromě základních verzí nabídnout i nové transparentní barvy
série Extreme, shodné s barevnou škálou
svých kytarových příbuzných.

X-port
Schecter letos přinesl novinky i v levnějších nástrojích série X-port. Za všechny
změny vypíchněme řadu Omen Extreme,
která pro letošní rok přináší k osvědčené
barvě black cherry i nové transparentní odstíny modré (Transparent Ocean
Blue) a „průhlednou“ černou (SeeThruB-

Nově přidaným tvarem je klasické „Véčko“,
tedy černé modely V-1 Custom s pevnou
kobylkou i licenčním tremolem Floyd Rose.
Aktuálně je rozšířena také nabídka basových kytar, kde původní Stiletto nástroje

10

TimeBender - „Ohýbač času“ firmy DigiTech není jen tak obyčejný delay. Jedné
se o (nejen) kytarový efekt, se kterým se
dají dělat skutečné psí kusy.
S využitím nejmodernější technologie přináší TimeBender 10 typů delaye
(Digital, Analog, Moving Head Tape,
Variable Speed Tape, Dynamic Digital,
Dynamic Analog, Dynamic Tape, Time
Warp, Reverse, Envelope) plus množství
netradičních možností, jako jsou modulace (chorus) či inteligentní pitch shifting
pro harmonizaci zpožděného signálu (tzv.
Voicing). Rovněž předkládá zajímavé prvky
pro práci s časovými vzory (s možností
vytvoření vlastního rytmu opakování s až
6 hodnotami „tap“ nastavitelným přímo
z kytary) a tzv. Looper, který umožňuje
záznam a vrstvení smyček délky až 20
sekund, což je dnes oblíbený nástroj pro

NEWS@PMC

jamování naživo. K dispozici je paměť pro
uložení až 4 nastavení a dva nožní pedály
pro ovládání za hry.
Klíčovým parametrem je čas zpoždění,
který lze nastavit od několika milisekund
až do maxima 5 sekund. K příjemným
vlastnostem patří bezešvá reakce na
změny parametrů v reálném čase – pokud
měníte čas zpoždění, u modelů digitálního či analogového delaye ten původní
plynule odezní a poté naběhne nový a u
variant simulujících posuv playbackové
hlavy nebo změnu rychlosti pásku to
v okamžiku změny skutečně zní, jako
byste fyzicky posouvali hlavu nebo měnili
rychlost otáček.
Flexibilní pitch shifter dovoluje posunout
ladění zpožděného signálu oproti originálu o až 2 oktávy dolů a oktávu nahoru,
o pevně nastavený počet půltónů sem

kytary

a tam, a také inteligentně o určitý počet
tónů v dané stupnici. Tu přitom nastavíte
velmi jednoduše tak, že zahrajete základní akord – velmi praktické. Muzikálních
výsledků lze dosáhnout také pomocí
voicingů založených na trojzvucích.
TimeBender Musical Delay pracuje
v plném stereu či běžném mono režimu
a připojit k němu můžete expression
pedál pro plynulé ovládání vybraných
parametrů či přepínač FS3X pro zvýšení
komfortu ovládání.
Podrobnou recenzi najdete v magazínu
Music Store 8/2009.

kytary
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DigiTech RP1000
Z továren značky DigiTech v Salt Lake
City je od jara expedována nová vlajková loď série RP. Přesně po roce tak došlo
k obměně na tomto postu, a RP500 je
střídána modelem RP1000. Příbuznost
oba modely již na první pohled nezapřou,
ale stejně tak je i bez zdlouhavého bádání
vidět, v čem nový výrobek zvyšuje svou
užitnou hodnotu proti předchůdci. Na
vrchní straně efektového procesoru najdete již 14 odolných kovových přepínačů,
přičemž 2 hlavní řady po 5 značí, že nyní
máte bezprostřední přístup k 10 presetům
v každé „bankovní pozici“, případně k 5
presetům a přímému vypínání a zapínání efektů v režimu Pedal Board. Mírně se
také změnily popisy přepínačů a společně
s letmým pohledem na zadní konektorové

pole je znalému uživateli jasné, že RP1000
navazuje na šlépěje profesionálního
GSP1101 a nabízí možnost „děleného“
zapojení do špičkových zesilovačů, kdy
část efektů je předřazena vstupu zesilovače a druhá část, zpravidla modulační
a dozvukové efekty se připojí do efektové
smyčky téhož zesilovače. Důraz je tedy
kladen na absolutní zachování charakteru vašeho preferovaného „značkového“
zvuku. Pokud navíc používáte svůj oblíbený zkreslovací nebo modulační pedál,
i na něj je v konstrukci RP1000 myšleno.
Opět je tu smyčka určená výhradně pro
tyto účely, navíc je k ní dedikován nožní
přepínač přímého zapnutí či vypnutí. Tato
smyčka navíc může být v pozici pre/post
amp, v závislosti na typu stomp boxu

a vaší vůli. Hovořit o tom, že výše popsané smyčky jsou programovatelné, je
téměř házením hrachu na zeď. Hardwarovou konfiguraci doplňují také software vylepšení, tedy navýšení modelačních schopností. V útrobách „Litru“ je
k dispozici již přes 160 modelovaných
aparátů, efektů, efektových krabiček
a reprobeden a také stále žádanější looper, který je možné ovládat samostatným
pedálem FS3X (k dispozici jako volitelné
příslušenství). Zachován je mód Pedal
Board, nechybí expression pedál, ladička, software Cubase LE4, USB rozhraní
a drobným vylepšením je i síťový vypínač,
který u nižších modelů chybí. Doporučená
maloobchodní cena RP1000 je stanovena
na 14990,- Kč.

12
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VL3D
Klávesistům především, i když ne jen
jim, je určen nový desktopový kompaktní harmonizér DigiTech Vocalist
VL3D, vybavený jak standardním MIDI
řízením na které jsou vládci bílých
a černých klapek zvyklí, tak i technologií
rozpoznávání kytarových akordů a tónin,
kterou výrobce nazývá musIQ. K základní
melodické lince přidává procesor 2 další harmonie, u nichž je mimo obvyklého
intervalového umístění možno nastavit
též „genderové“ zabarvení – tedy mužské
či ženské vyznění konkrétního harmonického doprovodného vokálu. Z efektů lze

na hlavní hlas aplikovat především velmi
užitečnou korekci ladění, dále pak např.
charakteristické zabarvení různých druhů
mikrofonních preampů, de-esser, kompresi či gate. Na celek je k dispozici reverba-

ce ve 3 nejčastěji používaných podobách
– studio/room/hall. Pro ukládání vlastního
nastavení je k dispozici příjemných deset
paměťových pozic.

kytary
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trhují celkového ducha vznášejícího se
nad touto originální sérií. Pořídit je tedy
možné strapy s motivy Meet the Beatles,
Hard Day´s Night, Revolver, Help, Yellow
Submarine, Abbey Road, Stg. Pepper´s
Lonely Hearts Club Band a Anthology. Po-

Díky značce Planet Waves je na světě
první oficiální kolekce kytarových řemenů
věnovaná legendárním The Beatles.
Koženkové pásy nabízejí 8 variant, sledujících jejich nezapomenutelné desky,
včetně přebalových atrworků, čímž pod-

zadu nezůstávají ani podobně graficky vyvedené motivy na trsátkách prodávaných
v setech tloušťek thin, medium a heavy.
Prostě ten pravý dárek pro milovníky retra, nostalgie a poctivé muziky!

Planet Waves
Woodstock

V polovině letošního srpna jsme si
připomněli 40. výročí asi nejlegendárnější
hudební akce v dějinách rocku (ale
i folku). Ano, samozřejmě, jedná se o festival Woodstock, který proběhl od 15. do
18. srpna 1969 v údolí poblíže městečka

Bethel ve státě New York.
V rámci připomenutí této přelomové
události nabízí značka Planet Waves
kytarové pásy a trsátka připomínající motivy hnutí „květinových dětí“ - hippies. 6
modelů pásů nese označení 3Days; Army

69; Peace, Love and Music; Tie Dye; Peace
Flag a Tix. Mezi trsátky je pak k dispozici
7 „perleťových“ modelů v tloušťkách light,
medium a heavy.

14
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Oscar Schmidt
folk&bluegrass
Pro příznivce folku a bluegrassu nabízí značka Oscar
Schmidt ve svém portfoliu několik povedených
a současně cenově velmi
příznivých nástrojů, které již
po první dodávce na český
trh zaznamenaly pozitivní ohlas na vzájemnou
vyváženost ceny a svých
kvalit. A to jak ve smyslu
svého dílenského zpracování,
tak po stránce zvukové.

Oscar Schmidt
Autoharfy
V Česku sice nepatří mezi
úplně tradiční nástroje,
které bychom s
vysokou frekvencí
vídali
v rukou
vyznavačů folku
či country, leč
v zámoří se
těší velké
popularitě
i u takových
hvězd
jako
Dolly
Parton.

O jakém nástroji že je to řeč?
No přece o autoharfě!!! Slyšíte
to poprvé? Vidíte to poprvé?
Pak si dovolíme několik základních informací. Z dílny Oscar
Schmidt se k Vám dostává
„příruční“ drnkací nástroj,
v přibližné velikosti čtvrtky
formátu A3 (neobjednávejte
tedy partu stěhováků
na její přepravu, jak se již
stalo :), tvořený rezonanční
komorou, sadou několika
desítek strun a tlumítky
provázanými s klapkami, které nesou
vždy označení
příslušného
akordu.
Chcete-li
tedy zahrát
A-mi, stačí
jen stisknout
příslušnou
„klávesu“,
prsty či
trsátkem
přejet po

strunách a muzikální výsledek se
dostaví okamžitě.
Jednotlivé varianty nástrojů
se pak liší použitými
základními konstrukčními
materiály, kvalitou
rezonančních desek
a především počtem
akordů, které zvládne
nástroj přehrát. Pod
značkou Oscar Schmidt
jsou nabízeny nástroje
hrající 15 či 21
akordů,
v jednoduchých
barevných
variacích, se
špičkovými sunbursty na topech
z obláčkového
javoru i
v reminiscencích na
staré vintage nástroje
z počátků
minulého století.
Pro zájemce
jsou k dispozici i verze
s vestavěným
předzesilovačem
pro koncertní účely.
Autoharfa běžného muzikanta
rozhodně nezaskočí. A co Vy
ostatní? Nezvládli jste
doposud žádný hudební
nástroj? Tak pokud umíte
rozpoznat ve zpěvníku
akordové značky (což
ostatně zvládne průměrně
inteligentní foxteriér :), nic
už Vám nebrání připojit
se k Vašim nástroje
třímajícím kamarádům
a „rozboukat“ celou
partu kolem táboráku
pěkně společně. Autoharfa je totiž přesně
nástroj pro Vás!!!

V této souvislosti jsou
nejčastěji zmiňovanými modely pětistrunné banjo OB5,
tvořené mahagonovým
resonátorem, blanou
Remo, hliníkovým
tone ringem
s 30 vypínacími
body a krkem,
jehož nato
wood základ je
přeplátován
palisandrovým
hmatníkem,
doplněným
perleťovými
intarziemi.
Mezi mandolínami jednoznačně
vládne F-stylová bluegrassovka OM40 se
smrkovou
rezonanční
deskou, naklíženou
na javorové boky
a záda.
Mezi resofonickými
kytarami nenajdeme
rozdíl v popularitě, oba
modely OR4 i elektrifikovaný OR6CE, se těší
shodné oblibě. Základem
jejich konstrukce jsou mahagonové boky, záda, top
i krk, odlišnosti jsou
v typu rezonátoru, tvaru
rezonančních
otvorů
a přidaném
snímači
a výřezu těla
u modelu
OR6CE.

klasika
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Distribuce: Praha Music Center spol. s r.o.; zelená linka: 800 876 066; e-mail: distribuce@pmc.cz; www.pmc.cz, www.prahamusic.sk

bicí
Akreditovaný
Drum Circle®
s perkusemi REMO
dorazil do České
a Slovenské Republiky!
Drum circle je v současnosti nejpoužívanější
metodou pro budování a rozvoj komunit, hrát může doslova každý. Na Drum
Circle akcích se sejde i několik set
účastníků a pod vedením akreditovaného
facilitátora vzniká rytmický orchestr… Po
celém světě se pro tuto metodu používají
perkuse REMO ( djembe, dunduny, doumbek, tubano, shakers, bells a další ) pro
jejich dokonalý zvuk, snadnou manipulaci
a nezničitelnost.
Sledujte
www.pmc.cz/rhythm-team
pro více informací o Drum Circle
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Vision VBX
Harvest Fade

Pearl “890 Series”
hardware

Vision VBX, nejdostupnější 100% březová
bubenická sada značky Pearl je nyní
dostupná ve zcela novém barevném provedení pro rok 2009 pod názvem Harvest
Fade (#237).
Bříza je již dlouhou dobu uznávaným
bubenickým materiálem pro svoji přesnost
a přirozenou zvukovou výbavu. Je tedy

Poté, co Pearl dosáhl velkého úspěchu
s hardware “800 Series”, přichází na trh
se zcela novým hardware “890 Series”.
Tento nový hardware bude exklusivně
dodáván se sadami VX a VSX. Sada se
skládá ze 3 stojanů na činely, stojanu na
Hi Hat, stojanu na bubínek a basového
pedálu následovně:
P S-890
P B-890
P BC-890
P H-890
P C-890
P P-890

ideálním řešením jak pro živé, tak pro studiové hraní. Stejně jako všechny bubny
řady Vision jsou i VBX postaveny podle
technologie 6/8 (tomy v 6 vrstvách a floor
tomy a basový buben v 8 vrstvách)

stojan na snare bubínek
stojan na činel
stojan na činel
stojan na hi-hat
stojan na činel
basový pedal

Vision VBX jsou standardně dodávány
s profesionálními dvouvrstvými blánami,
bubínkem Sensi Tone a s oceněným hardware “900 Series”.

Pearl Demon Drive

P S-890

Toužebně
očekávaná
novinka
od
prestižního výrobce bubnů, společnosti
Pearl, Demon Drive basový pedál je
konečně na světě. Tento pedál byl
vytvořen, aby hladce spojil bubeníkovy
myšlenky s jejich přenosem na basový
buben, ať už se jedná o rychlé výbušné
rytmy, nebo hluboké rockové pasáže.
Zkrátka díky jednoduché a účinné nastavitelnosti poskytuje maximální výkon
hraní v jakémkoliv hudebním stylu.
Pokud mluvíme o nastavitelnosti, máme
tím na mysli především velmi rychlé
překonfigurování na shortboard a longboard.

P P-890

Pearl VSX
Limitovaná série
Pearl představuje novou limitovanou
sérii bubenické sady VSX exklusivně
pro Evropu. Tato sada je vyjímečná svojí
speciální grafikou. Set přichází s 22x18
basovým bubnem, 10x7 a 12x8 tomy,
14x12 a 16x14 floor tomem a bubínkem
Sensitone Steel. Sada je doplněna
zcela novým hardware “890 Series”.
Stejně jako všechny bubny řady Vision
jsou i VBX postaveny podle technologie 6/8 (tomy v 6 vrstvách a floor tomy
a basový buben v 8 vrstvách).

Pearl
P-902(L)
Pearl rozšiřuje svou hardwarovou řadu
“900 Series” o dvojpedál P-902. Pro
levonohé bubeníky představuje typ
P-902L, který je nabízen za stejnou
cenu jako pravonohá verze. Důležité
je si připomenout, že Series 900 hardware je držitelem ceny MIBA awards.

bicí
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Pearl PCJ-629
Jingle cajon
Design pro nový jingle cajon byl
vytvořen ve spolupráci s perkusionistou
Petem Korpelou. Tento nový cajon nabízí
čtyři různé styly hraní. Robustní tělo a
citlivý snare system dodávají cajonu

bezkonkurenční kvalitu. Nádherné “Carubinga exotic wood” provedení a skvělý
zvuk otevřou vaše oči a uši arsenálu zvuku, který jste si u single cajonu nedovedli
představit.

Pearl PTE-1415DX
timbale
Nové Primero Pro Steel Timbales jsou
levné timbale vybavené profesionálními vlastnostmi. Základem je robustní
dvakrát vyztužený nastavitelný stojan,
který drží 14ti a 15ti palcové ocelové
mušle. PT900 timbale stojan slouží
k uchycení kravského zvonce. Ladící
klíč a paličky jsou standardně dodávány
se setem.

Pearl
Bobby Allende
konga

Pearl PCJ-1123
Nejnovější cajon z řady Jesus Diaz Cajon
je Tri-Tone Cajon. 11” palcové dřevěné
tělo je designované podle tradičních

Bobby Allende
Signature Series patří mezi
nejprodávanější
profesionální
konga a bonga
značky Pearl.
Pro rok 2009
představujeme
nové barevné
provedení Brisa
Tropical (#618),
perfektní barva
pro Vaše letní
karibské rytmy.
Jsou dodávány
ve všech třech
standardních
rozměrech.

kubánských tvarů obohacený o PSA10
Snare Rake díky kterému můžete přidat
snare zvuk. Díky svému tvaru se dá použít
pro hraní jak v sedě tak ve stoje.

Pearl PJF-310R
djembe
Představujeme nový djembe package.
Můžete začít jamovat do několika minut
poté, co otevřete balení. 10” x 19” djembe
s exklusivním barevným provedením Carubinga. Blána z kozí kůže nabízí skvělý
hudební zážitek s překvapivě širokým
zvukovým rozsahem. Nový djembe stojan
je plně nastavitelný. Možnost naklápění
Vám umožní nastavit djembe do správného úhlu.
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SIGNATURE
SIGNATURE
SIGNATURE
SIGNATURE
«TRADITIONALS»
«TRADITIONALS»
RIDE

RIDE

RIDE

åçéèêë
åçéèêë Light
åçéèêë
Ride 20"/22"
Light Ride 20"/22"
åçéèêë
åçéèêë Light
åçéèêë
Flat Ride
Light
20"Flat Ride 20"
åçéèêë Medium
åçéèêë
Heavy
Medium
Ride Heavy
20"
Ride 20"åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
CRASH
CRASH
åçéèêë Thin
åçéèêë
Crash 16"/17"/18"
Thin Crash 16"/17"/18" åçéèêë
åçéèêë

HI-HAT

HI-HAT

CRASH
åçéèêë Medium
åçéèêë
Light
Medium
Hi-HatLight
14" Hi-Hat 14"
åçéèêë
åçéèêë
CHINA
CHINA
åçéèêë
åçéèêë Medium
åçéèêë
Light
Medium
Swish Light
20"/22"Swish 20"/22"
åçéèêë
åçéèêë
HI-HAT

åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë

SPLASH

TWENTY TWENTY

RIDE
RIDE
Dry
åçéèêë
Crisp Ride
Dry20"
Crisp Ride 20"
åçéèêë
Full
åçéèêë
Ride 20"Full Ride 20"
åçéèêë
Dry
åçéèêë
Ride 20" Dry Ride 20"
Bright
åçéèêë
Ride Bright
20"
Ride 20"
CRASH
Dry
åçéèêë
Heavy Ride
Dry Heavy
20"/21" Ride 20"/21" åçéèêë
Dark
åçéèêë
Metal Ride
Dark 20"/22"
Metal Ride 20"/22"åçéèêë
Blue
åçéèêë
Bell Ride
Blue
22"Bell Ride 22"
HI-HAT
CRASH
åçéèêë
Crystal
åçéèêë
ThinCrystal
16"/18"/20"
Thin 16"/18"/20" åçéèêë
Mellow
åçéèêë
Crash
Mellow
16"/18"Crash 16"/18" åçéèêë
Fast
åçéèêë
Crash 14"/15"/16"/17"/18"
Fast Crash 14"/15"/16"/17"/18"
Full
åçéèêë
Crash 14"/16"/17"/18"/19"/20"
Full Crash 14"/16"/17"/18"/19"/20"
SPLASH
Power
åçéèêë
Crash
Power
16"/17"/18"/19"/20"
Crash 16"/17"/18"/19"/20"
åçéèêë

RIDE
Light
åçéèêë
Ride 20"/22"
Light Ride 20"/22"
Ride
åçéèêë
20"/21"/22"
Ride 20"/21"/22"

SPLASH
Splash
åçéèêë
8"/10"/12"
Splash 8"/10"/12"

HI-HAT
CHINA
CHINA
Crystal
åçéèêë
HatsCrystal
14"
Hats 14"
åçéèêë Thin
åçéèêë
China 14"/16"/18"
Thin China 14"/16"/18"
Medium
åçéèêë
Hi-Hat
Medium
14" Hi-Hat 14"
åçéèêë Mini
åçéèêë
China 8"/10"/12"
Mini China 8"/10"/12"
Dark
åçéèêë
Crisp Hi-Hat
Dark Crisp
13"/14"
Hi-Hat 13"/14"
åçéèêë China
åçéèêë
16"/18"/20"
China 16"/18"/20"
Heavy
åçéèêë
Hi-Hat
Heavy
14" Hi-Hat 14"
Sound
åçéèêë
EdgeSound
Hi-HatEdge
13"/14"
Hi-Hat 13"/14"

RU

SPLASH

RI

CHINA
åçéèêë Thin
åçéèêë
China 16"/18"
Thin China 16"/18"
åçéèêë Heavy
åçéèêë
ChinaHeavy
18"
China 18"

åç
åç
åç

SPECIAL SOUNDS
SPECIAL SOUNDS

CR

åçéèêë Flanger
åçéèêë
BellFlanger
12"
Bell 12"
SIGNATURE
SIGNATURE
«DARK ENERGY»
«DARK ENERGY»

åç
åç
åç

åçéèêë Mega
åçéèêë
Cup Chime
Mega 13"
Cup Chime 13"
åçéèêë Cool
åçéèêë
Bell 8" Cool Bell 8"

åçéèêë Light
åçéèêë
Dark Ride
LightMK
Dark
I 21"
Ride MK I 21"
åçéèêë Dark
åçéèêë
EnergyDark
RideEnergy
MK I Ride MK I
20"/21"/22"

20"/21"/22"

20"/21"/22"

20"/21"/22"

HI

åçéèêë Dark
åçéèêë
EnergyDark
RideEnergy
MK II Ride MK II
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åçéèêë Dark
åçéèêë
Dry Ride
Dark
MKDry
I 21"
Ride MK I 21"

RIDE

CRASH

CRASH
åçéèêë Dark
åçéèêë
EnergyDark
Crash
Energy
MK I Crash MK I

åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë

16"/17"/18"/19" 16"/17"/18"/19"

HI-HAT

HI-HAT

åçéèêë Light
åçéèêë
Dark Hats
LightMK
Dark
I 14"
Hats MK I 14"
åçéèêë Dark
åçéèêë
EnergyDark
HatsEnergy
MK I 13"/14"
Hats MK I 13"/14"

SPLASH

CRASH

SPLASH

8"/10"

åç
åç
åç

2002

SP
RIDE
åç
Ride
åçéèêë
20"/22"/24"
Ride 20"/22"/24"
Heavy
åçéèêë
Ride Heavy
20"/22" Ride 20"/22"
CH
Power
åçéèêë
Ride Power
20"/22" Ride 20"/22"
åç
Wild
åçéèêë
Ride 20"/22"
Wild Ride 20"/22"
åç
Wild
åçéèêë
Crush Ride
Wild 18"/19"/20"
Crush Ride 18"/19"/20
CRASH

åçéèêë Thin
åçéèêë
Crash 16"/17"/18"/19"
Thin Crash 16"/17"/18"/19"
åçéèêë Crash
åçéèêë
14"/15"/16"/17"/18"/19"/
Crash 14"/15"/16"/17"/18"/19"

åçéèêë Dark
åçéèêë
EnergyDark
Splash
Energy
MK ISplash MK I
8"/10"

20"/22"/24"

20"/22"/24"

åçéèêë Medium
åçéèêë
16"/18"/20"
Medium 16"/18"/20"
åçéèêë Power
åçéèêë
Crash
Power
16"/17"/18"/19"/20"
Crash 16"/17"/18"/19
SIGNATURE
SIGNATURE
«REFLECTOR»
«REFLECTOR»
åçéèêë Wild
åçéèêë
Crash 17"/18"/19"/20"
Wild Crash 17"/18"/19"/20"

CYMBAL
APPLICATION
GUIDE 2009

RIDE

Náš průvodce činely je systém, který Vám popíše
podrobně vlastnosti jednotlivých činelů v závislosti
na jejich použití. Ať jste rockový bubeník a nebo
hrajete Jazz, náš průvodce činelů Vám pomůže
vybrat ten pravý činel pro Váš styl.

åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
Heavy Reﬂ.
Full Hi-Hat
Heavy14"
Full Hi-Hat 14"

RIDE

åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
Bell Ride
Reﬂ.
20"/22"
Bell Ride 20"/22"

HI-HAT

åçéèêë
åçéèêë
CRASH
CRASH
åçéèêë
åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
Full Crash
Reﬂ.16"/18"
Full Crash 16"/18" åçéèêë
åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
Heavy Reﬂ.
Full Crash
Heavy Full Crash
16"/17"/18"/19"/20"/22"
16"/17"/18"/19"/20"/22"

HI-HAT

HI-HAT

SPLASH

SPLASH
åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
SplashReﬂ.
8"/10"Splash 8"/10"
CHINA

CHINA

åçéèêë Reﬂ.
åçéèêë
Thin China
Reﬂ. 18"
Thin China 18"

SPLASH

HI-HAT
Medium
åçéèêë
Hi-Hat
Medium
14"/15"
Hi-Hat 14"/15"
Heavy
åçéèêë
Hi-Hat
Heavy
14" Hi-Hat 14"
Wild
åçéèêë
Hats 14"/15"
Wild Hats 14"/15"
Sound
åçéèêë
EdgeSound
Hi-HatEdge
13"/14"/15"
Hi-Hat 13"/14
SPLASH

åçéèêë Splash
åçéèêë
8"/10"/11"/12"
Splash 8"/10"/11"/12"
åçéèêë Wild
åçéèêë
SplashWild
10" Splash 10"

CHINA

CHINA

åçéèêë China
åçéèêë
Type 16"/18"/20"/22"
China Type 16"/18"/20"/22"
åçéèêë Novo
åçéèêë
China Novo
Type 18"/20"
China Type 18"/20"
åçéèêë Wild
åçéèêë
China 15"/17"/19"/21"
Wild China 15"/17"/19"/21"

SPECIAL SOUNDS
SPECIAL SOUNDS
åçéèêë Accent
åçéèêë
Cymbal
Accent
4"/6"/8"
Cymbal 4"/6"/8"
åçéèêë Cup
åçéèêë
Chime 5"/5.5"/6"/6.5"/
Cup Chime 5"/5.5"/6"/6.5"/
7"/7.5"/8"

7"/7.5"/8"

åçéèêë Bell
åçéèêë
Chime 6"
Bell Chime 6"
 Akustická hudba:
S nízkou hlasitostí
Hlasitost: středně nízká
Instrumentace: tradiční akustické nástroje
Rytmická artikulace: jemná, omezená na
základní akcenty
Hudební styly: folk, tradiční blues, etno

åç

HI-HAT
Light
åçéèêë
Hats 14"
Light Hats 14"
Hi-Hat
åçéèêë
12"/13"/14"/15"
Hi-Hat 12"/13"/14"/15"
Medium
åçéèêë
Light
Medium
Hats 16"
Light Hats 16"

CHINA

RIDE

MU

HI
åç
CRASH
Thin
åçéèêë
Crash 16"/17"/18"
Thin Crash 16"/17"/18"
Crash
åçéèêë
16"/17"/18"/19"/20"
Crash 16"/17"/18"/19"/20"

åçéèêë Splash
åçéèêë
6"/8"/10"/12"
Splash 6"/8"/10"/12"

RIDE

GI

 Tradiční
Středně hlasitá
Hlasitost: středně hlasitá
Instrumentace: především akustické instrumenty, vyjímečně dechové a žesťové nástroje.
Rytmická artikulace: vytříbená artikulace,
pokročilé synkopické rytmy
Hudební styly: Swing, Blues,
tradiční latinské styly

 Moderní reprodukovaná hudba
Středně hlasitá
Hlasitost: středně hlasitá až hlasitá
Instrumentace: především elektrické nástroje,
vyjímečně dechové a žesťové nástroje.
Rytmická artikulace: progresivní artikulace,
od jednoduchých až po komplexní rytmy
Hudební styly: původní rock´n´Roll, Jaz-Rock,
Soul, R´n´B, tradiční country, Reggae, Pop
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IANT BEAT
GIANT BEAT

ALPHA

ULTI

MULTI

RIDE

I-HAT

HI-HAT

çéèêë Giant
åçéèêë
Beat 18"/20"/24"
Giant Beat 18"/20"/24"

çéèêë Hi-Hat
åçéèêë
14"/15"
Hi-Hat 14"/15"

åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë
åçéèêë

ALPHA
RIDE
Full
åçéèêë
Ride 20"Full Ride 20"
Groove
åçéèêë
RideGroove
21"
Ride 21"
Rock
åçéèêë
Ride 20"/22"
Rock Ride 20"/22"
Metal
åçéèêë
Ride 20"
Metal Ride 20"

PST 5

PST 5

RIDE

RIDE

åçéèêë Medium
åçéèêë
Ride
Medium
20"
Ride 20"
åçéèêë Rock
åçéèêë
Ride 20"/22"
Rock Ride 20"/22"

CRASH

åçéèêë
CRASH
CRASH
åçéèêë
åçéèêë Thin
åçéèêë
Crash 14"/16"/17"/18"
Thin Crash 14"/16"/17"/18"
åçéèêë
åçéèêë Medium
åçéèêë
Crash
Medium
14"/16"/18"
Crash 14"/16"/18"
åçéèêë
åçéèêë Rock
åçéèêë
CrashRock
16"/17"/18"/19"/20"
Crash 16"/17"/18"/19"/20"

CRASH
Thin
åçéèêë
Crash 14"/16"/18"
Thin Crash 14"/16"/18"
Medium
åçéèêë
Crash
Medium
16"/17"/18"
Crash 16"/17"/18"
Rock
åçéèêë
CrashRock
16"/18"/19"
Crash 16"/18"/19"
Crash/Ride
åçéèêë Crash/Ride
18"
18"

HI-HAT
HI-HAT
HI-HAT
åçéèêë Medium
åçéèêë
Hats
Medium
13"/14" Hats 13"/14"
åçéèêë Medium
åçéèêë
Hats
Medium
13"/14" Hats 13"/14"
åçéèêë Rock
åçéèêë
Hats 14"
Rock Hats 14"
åçéèêë Rock
åçéèêë
Hats 14"/15"
Rock Hats 14"/15"
åçéèêë Sound
åçéèêë
EdgeSound
Hi-HatEdge
14" Hi-Hat 14"SPLASH
SPLASH
åçéèêë Splash
åçéèêë
8"/10"Splash 8"/10"
SPLASH
SPLASH
åçéèêë Thin
åçéèêë
Splash Thin
8"/10"Splash 8"/10"
CHINA
CHINA
åçéèêë Metal
åçéèêë
Splash
Metal
10"/12"
Splash 10"/12" åçéèêë Mini
åçéèêë
China 14"
Mini China 14"
åçéèêë China
åçéèêë
16"/18"China 16"/18"
CHINA
CHINA
åçéèêë Sensitive
åçéèêë
China
Sensitive
15"/17"China 15"/17" SETS
SETS
Essential Set
Essential
Set (13/18)
åçéèêë China
åçéèêë
14"/16"/18"
China 14"/16"/18"
(13/18)
åçéèêë Rock
åçéèêë
China Rock
18"
China 18"
Essential Set
Essential
(14/18)
Set (14/18)
Effects PackEffects
(10/18) Pack (10/18)
Rock Set (14/16/20)
Rock Set (14/16/20)
Universal Set
Universal
(14/16/20) Set (14/16/20)
HI-HAT

UDE

RUDE

IDE

RIDE

RASH

CRASH

I-HAT

HI-HAT

PLASH

SPLASH

HINA

CHINA

çéèêë Ride/Crash
åçéèêë Ride/Crash
20"
20"
çéèêë Power
åçéèêë
Ride Power
20"
Ride 20"
çéèêë Mega
åçéèêë
PowerMega
Ride Power
24"
Ride 24"

çéèêë Thin
åçéèêë
Crash 16"/17"/18"/19"/20"
Thin Crash 16"/17"/18"/19"/20"
çéèêë Crash/Ride
åçéèêë Crash/Ride
16"/17"/18"/19" 16"/17"/18"/19"
çéèêë Wild
åçéèêë
Crash 17"/18"/19"/20"
Wild Crash 17"/18"/19"/20"

çéèêë Hi-Hat
åçéèêë
14" Hi-Hat 14"
çéèêë Wild
åçéèêë
Hats 14"Wild Hats 14"
çéèêë Sound
åçéèêë
EdgeSound
Hi-HatEdge
14" Hi-Hat 14"

çéèêë Splash
åçéèêë
10" Splash 10"

çéèêë China
åçéèêë
18"/20"China 18"/20"
çéèêë
Novo
åçéèêë
China Novo
18"/20"China 18"/20"
0"

"/

9"/20"

4"/15"

BLACK ALPHA
BLACK ALPHA
«SLIPKNOT
«SLIPKNOT
EDITION»EDITION»
RIDE

RIDE

PST 3

PST 3

åçéèêë Metal
åçéèêë
Ride 20"
Metal Ride 20"

RIDE
RIDE
åçéèêë Ride
åçéèêë
20"
Ride 20"
CRASH
åçéèêë Rock
åçéèêë
CrashRock
17"/18"/19"
Crash 17"/18"/19" CRASH
CRASH
åçéèêë Crash
åçéèêë
14"/16"Crash 14"/16"
HI-HAT
HI-HAT
åçéèêë Crash/Ride
åçéèêë Crash/Ride
18"
18"
åçéèêë Sound
åçéèêë
EdgeSound
Hi-HatEdge
14" Hi-Hat 14"
HI-HAT
HI-HAT
Doporučujeme navštívit stránky SPLASH
SPLASH
åçéèêë Hi-Hat
åçéèêë
13"/14"
Hi-Hat 13"/14"
www.paiste.com kde si můžete åçéèêë Metal
åçéèêë
Splash
Metal
10" Splash 10"
prohlédnout všechny produkty.
SPLASH
SPLASH
CHINA
CHINA
Zde dostanete ty nejdetailnější inforåçéèêë Splash
åçéèêë
10" Splash 10"
åçéèêë Rock
åçéèêë
China Rock
18"
China 18"
mace o činelech a zároveň si můžete
CHINA
CHINA
poslechnout jejich zvuk. Paiste.com je
åçéèêë China
åçéèêë
18"
China 18"
bezednou studnicí online informací pro
všechny, kteří chtějí vědět více o filozofii
SETS
SETS
společnosti Paiste.
Essential Set
Essential
(13/18)
Set (13/18)
Essential Set
Essential
(14/18)
Set (14/18)
Effects PackEffects
(10/18) Pack (10/18)
Universal Set
Universal
(14/16/20) Set (14/16/20)
CRASH

 Moderní reprodukovaná hudba
Více hlasitá
Hlasitost: středně hlasitá až hlasitá
Instrumentace: především elektrické nástroje,
vyjímečně dechové a žesťové nástroje.
Rytmická artikulace: progresivní artikulace,
od jednoduchých až po komplexní rytmy
Hudební styly: původní rock‘n‘Roll, Jazz-Rock,
Gothic, Funk

 Moderní REprodukovaná hudba
Extrémně hlasitá
Hlasitost: hlasitá až velmi hlasitá
Instrumentace: především dominance elektrických nástrojů, vyjímečné vokály, klávesy
Rytmická artikulace: silné, energické rytmy
a akcenty
Hudební styly: Hard Rock, Metal, Punk, Grunge, MetalCore, Crossover, Prog-Rock

 Moderní elektronická hudba
Hlasitost: střední až velmi hlasitá
Instrumentace: dominantní syntetizátory
a elektronické perkuse
Rytmická artikulace: opakované rytmy,
komplexní rozvrstvené vlastnosti
Hudební styly: Drum‘n‘bass, Techno, Trance,
House, Dance
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ART S8-3Way
Mikrofonní splitter ART S8, který se na
trhu objevil v loňském roce, nabízí novou,
sofistikovanější verzi. Všech jeho 8 kanálů
již není vybaveno pouze jedním direktním
a jedním odděleným výstupem, nýbrž přímý výstup na předním panelu, v bezpro-

středním sousedství XLR vstupu, doplňuje dvojice velmi kvalitních oddělovacích
transformátorů a jejich výstupů na panelu
zadním. Typickými aplikacemi jsou živá
koncertní vystoupení, vyžadující jak FOH
mix, tak oddělené samostatné výstupy

každého kanálu pro monitorovou konzolu a HD záznam, případně broadcast
přenos. Podobně šikovně může posloužit
splitter S8-3Way i v pevných instalacích
a studiových aplikacích.

mikrofonní předzesilovač s Class-A diskrétním prvním stupněm a elektronkou
12AX7, navazuje na „faceliftingy“, které
započaly u opto-kompresoru Pro VLA II.
Kromě černého eloxovaného masivního
panelu, krokových potenciometrů s kovo-

vými knoby či nových „budíků“ však nabízí
i technická vylepšení, např. automatickou
selekci nástrojových vstupů, proměnnou
vstupní impedanci 150 – 2400 Ohmů pro
dynamické, kapacitní i páskové mikrofony
a také podporu M/S snímací technologie.

ART ProMPA II
Mezi nejúspěšnější produkty historie
předzesilovačů firmy Applied Research
and Technology, patřil bezesporu MPA
Gold. I jeho dráha je však již za zenitem
a nad obzorem se objevuje jeho následovník ProMPA II. Tento dvoukanálový

audio
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ART M-One

ART M-Five

To co firmě ART
(Applied
Research
and Technology) dlouho chybělo v portfoliu
výrobků pro vyznavače
domácího nahrávání,
byl velkomembránový
mikrofon. To se v letošním roce mění, a první
vlašťovkou je model
M-One - kapacitní mikrofon s 1“ zlatem napařovanou membránou,
tichou FET elektronikou a jednoduchým
pevným úchytem na
stojan. Z technických
dat vyberme ledvinovou směrovou charakteristiku,
frekvenční
rozsah 20 Hz – 20 kHz,
maximální akustickou
zatížitelnost (SPL) 135
dB, odstup signál/šum
78 dB či impedanci 200
Ohm. Provoz samozřejmě zajišťuje standardní 48 V fantom,
ať už přímo z pultu, či např. z šikovného
firemního zdroje Phantom I a Phantom III.

ART (Applied Research and Technology)
v letošním roce nezahálel ani v rozšíření nabídky o páskový model mikrofonu.
S názvem M-Five přichází na trh ribbon
mikrofon s osmičkovou směrovou charakteristikou, vybavený 2,5 mikronovým
35 mm hliníkovým páskem s extrémně
nízkou hmotností, disponující, na tento
druh mikrofonu, neuvěřitelnou „zatížitel-

ART M-TWO/THREE

směrovou charakteristiku, dvě úrovně
zařazení útlumového článku -6 a -12 dB,
zvyšující zatížitelnost mikrofonu akustickým tlakem až 147 dB a 2 filtry spodních
frekvencí, potlačující o 12 dB na oktávu
frekvence od 100 či 200 Hz dolů. „Verze
3“ přidává ke kardioidě ještě 2 další směrové patterny, kouli a osmičku. Ve shodné
výbavě obou modelů naleznete hliníkový
transportní kufřík, masivní protiotřesový
závěs, tzv. pavouk, či iluminaci ocelové
nerezové mřížky, kryjící kapsle mikrofonů,
decentním svitem uvnitř situované LED
diody.

Dalšími letošními mikrofonními počiny
z dílny ART (Applied Research and Technology) jsou modely M-Two a M-Three.
Jde o kapacitní mikrofony s 1“ zlacenou
kapslí nabízející ve „verzi 2“ kardioidní
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ností“ až 148
dB SPL. Při
ekvivalentním
vlastním šumu
18 dB, odstupu 70 dB@1 Pa
a citlivosti -54 dB
(+/- 3dB) poskytuje plnou frekvenční odezvu v pásmu 30
Hz – 15 kHz. Ve výbavě
je opět hliníkový kufřík
a kvalitní protiotřesový
pavouk. A protože, jak
známo, není dobrým
nápadem pouštět do
páskových mikrofonů
fantomové
napájení
48 V, je v sérii s XLR
výstupem mikrofonu
zařazen také ochranný
obvod eliminující možnost nenapravitelného poškození
tohoto choulostivého aluminiového
elementu.

ART 25. Výročí firmy
Ač se to může zdát neuvěřitelné, společnost Applied Research and Technology
vznikla již v roce 1984, a to na stavebních
kamenech technických pracovníků zaniknuvší legendární značky MXR (ano, je to
přesně ta, kterou reinkarnoval její současný vlastník Dunlop™) a další skupině
hudebníků, inženýrů a nadšenců z rekordingové branže. Za těchto 25 let se značce ART podařilo skvěle skloubit požadavky na zvuk, technickou kvalitu, její stabilitu (zjednodušeně užitnou hodnotu) a současně cenovou dostupnost audio zařízení, a vlastně tak redefinovala hranici, která
vždy oba „světy“ odděluje. S kompletní
řadou lampových předzesilovačů, kompresorů, inovativních grafických ekvalizérů
a napájecích modulů, nehledě na kopu
velmi užitečného příslušenství pro pódia,
studia a muzikanty, nabízí ART přístupná řešení s kvalitou, zvukem, všestranností a spolehlivostí, těžko srovnatelnou s jakoukoliv adekvátní konkurencí
a současně neztrácí nic ze své kreativity
a ochoty sledovat vývoj technologií.
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Jako první mikrofon představuje KSM313,
který je dělán podle patentu Crowley and
Tripp „Naked Eye Roswellite“ a KSM353
podle patentu Crowley and Tripp „El Diablo“. Jsou to mikrofony, které se díky
vybavenosti hodí jak pro živé tak pro
studiové hraní. A to především díky nízkému šumu a vyššímu zvukovému výstupu než klasické dynamické mikrofony.

PG27-LC
PG42-LC
Americký
výrobce
mikrofonů Shure rozšiřuje řadu Performance Gear o nové
studiové mikrofony
PG27 a PG42. Jedná se o kondenzátorové
mikrofony
s kardioidní charakteristikou. Zatímco
PG27 je víceúčelovým studiovým mikrofonem, PG42 je
výhradně vokálním
mikrofonem. Oba dva
mikrofony jsou také
dodávány s koncovkou USB pro rychlejší
bezproblémové
připojení k Vašemu PC.

KSM ribbon
mikrofony
Shure Incorporated oznamuje, že koupil
značku excelentních studiových mikrofonů Crowley and Tripp od společnosti Soundwave Research Laboratories of Massachusetts. Páskové mikrofony budou teď
vyráběny v Illinois, USA s použitím patentované Roswellite mikrofonních materiálů
vyvinutý Soundwave Research.

Další novinkou je adaptér
X2U (XLR-to-USB signal
adapter). S jeho použitím
rychleji spojíte své mikrofony s PC. Zajímavostí je,
že jsme schopni dodat tzv.
bundly, tedy balíčky SM58X2U (SM58-LCE + X2U)
a SM57-X2U (SM57-LCE
+ X2U) za velmi výhodnou
cenu.
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Nová profesionální sluchátka SHURE.

SRH240 – první z řady referenčních sluchátek jsou uzavřená sluchátka. Díky svému širokému rozsahu, od plných basů po
čisté výšky, jsou ideální pro standardní
poslech.

SRH440 – jsou speciálně navržena sluchátka pro domácí nahrávání a studiové
aplikace. Nábízí zvýšený frekvenční rozsah díky kterému přinášejí přesný audio
přenos. Balení obsahuje pozlacený 6.35
adaptér a pouzdro.

Shure Super 55
Legendární mikrofon vyráží do světa
vybaven novou modernější mikrofonní
vložkou. Díky svému originálnímu designu a vylepšené zvukové kvalitě věříme,
že upoutá pozornost mnoha zpívajících
muzikantů.

Shure SE115
SRH840 – referenční sluchátka jsou určena pro detailní poslech a profesionální
nahrávání. Produkují perfektní sound
v návaznosti na potřeby studiového nahrá-

vání. Uzavřená sluchátka jsou dodávána
s 6.35 mm pozlaceným jackem, ochraným
pouzdrem a náhradními molitany.

Nová sluchátka Shure SE115 používají
dynamický mikro reproduktor a návleky, které nepropouštějí okolní hluk. Díky
tomu přinášejí vynikající zvukový zážitek.
Dodávají se ve 4 barevných provedeních
(černá, modrá, červená a růžová).
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LR16 Live
Recording Mixer
LR16 je 16/4/2 live mixážní pult se
zabudovaným 16-stopým rekordérem
za velmi přijatelnou cenu.

• Conector Box (rekordér + I/O)
a kontroler (mixážní část) mohou být
spojeny CAT5 kabelem až na 50m
• Digitální mixer s ovládáním
v analogovém provedení,
s 16 vstupy 4 groupy a 1 masterem
• Vestavěný 80GB HD na cca 16 hodin
provozu 16 vstupého nekomprimovaného digitálního nahrávání (16bit/44.1
kHz) nebo na 9 hodin ve skvělé kvalitě
(24bit/48 kHz)
• Vestavěný Master Efekt
• 3-band ekvalizér na všech 16 kanálech
• FAT32 formátovaný HD může být
napojen jednoduše na PC nebo MAC
přes USB

NEWS@PMC
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Genelec 1038CF
Finská značka Genelec uvádí na trh nový
třípásmový aktivní monitorový systém
s označení 1038CF. Oproti klasickým
modelům 1038 přichází tento monitor
s dvojicí basových měničů o průměru
8“ a výrazně menší hloubkou vlastního
boxu, což jej předurčuje pro středně velké zvukové režie, které nejčastěji najdeme ve středoevropských nahrávacích
a projektových studiích, postprodukcích či
broadcastingu a kde se přímo nabízí, kromě klasického „volného“ umístění, i přímá
montáž na stěnu či do stěny režijní místnosti. V technických specifikacích objevíme údaje o výkonových poměrech mezi
jednotlivými pásmy 180W/120W/120W,
dělících frekvencích aktivní výhybky na
420 Hz a 3 kHz a především frekvenčním
rozsahu 57 Hz – 20 kHz, s tolerančním
pásmem +/- 2,5 dB. Právě tento údaj je

poměrně zajímavý svou „vysoko“ posazenou spodní mezní frekvencí, která zřetelně
koresponduje s malou hloubkou monitoru
a předurčuje box k ideální kombinaci se
subwoofery v multi-kanálových aplikacích
zavedenějších post-produkčních studií.

Studiové monitory finské značky
Genelec mají nejenom excelentní zvuk a 30letou tradici, ale ruku
v ruce s těmito atributy Genelec
dokazuje, že je stále pionýrem
a předním hráčem i v oblasti
technických inovací a zvyšování vstřícnosti vůči uživatelům.
A právě tento trend přinesl výrobci dne 3. října 2008 (nikoliv první)
ocenění TEC Award v kategorii

„Studiová monitoringová technologie“.
Soutěž, kterou vyhlašuje nadace časopisu Mix, klade primární důraz na produkty přinášející nové technické myšlenky,
řešení a kreativní postupy. V letošním, již
24. ročníku, porazil DSP systém Genelec
SE (skládající se z nového 10“ subbasu
SE7261A, ovládacího/kalibračního soft-

ware GLM.SE a až 8 digitálních monitorů
8130A) ve své kategorii ostatní konkurenty, jmenovitě Blue Sky EXO 2.1, Dynaudio
Acoustics BM12A, Klein + Hummel O 410,
KRK VXT Series a Mackie HR824 mk2.
Sláva vítězům, čest poraženým.
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Shure SRH750DJ
představujeme nová profesionální DJ
sluchátka. Díky modernímu designu,
otočným mušlím a především skvělému
zvuku, bohatému na plné basy a jasné výšky, jsou ideální pro živé DJ hraní.
První zásilku očekáváme na konci října.
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