Marshall

Pudsey
stack
O

bchodní úspěch vyhlášených značek nepřináší jejich majitelům
jen prospěch, ale i morální odpovědnost za věci veřejné.
A podpora sociálně slabých a diskriminovaných dětí je oblastí, kde
mohou výrazně pomoci. Letošní charitativní sbírka pod záštitou
televize BBC - „Children In Need“ zaznamenala ve Spojeném
Království velký úspěch v řádech miliónů liber. Na této sumě se
podílela i firma Marshall, která pro speciální aukci s výstižným
názvem „Věci, které si za peníze nekoupíš“, která byla součástí
této sbírky, připravila stack DSL50 v naprosto jedinečném, dosud
nikdy nepoužitém designu kanárkově žluté koženky, doplněné na
zesilovači o solidární motiv pomyslného „obvazu“, shodného s tím
jaký nosí maskot charity, medvídek Pudsey, jehož přetisk zdobí
krycí tkaninu obou reproboxů. Výsledný příspěvek pro charitu, byl
díky nejvyššímu příhozu, fantastických 2000 Liber.

Marshall

D

oposud bylo tradicí, že kytarové aparatury
Marshall, určené pro začínající muzikanty,
byly konstruovány na základě polovodičové,
případně hybridní technologie. Změnu strategie přináší nová série Marshall MA, jejímž
základem jsou v plném rozsahu elektronky
v klasickém setu ECC83/EL34. Aparáty v síle
50 a 100 W, jsou nabízeny v podobě jak samostatných zesilovačů, tak kombíček, která

KYTARY

KYTARY

Série MA
jsou osazena, dle výkonu, jedním, případně
dvěma reproduktory Eminence AX-75. Shodné pro všechny modely je ovládání, tedy 2
kanály se separátními EQ Bass, Middle, Treble,
funkce Boost na OD kanálu, pružinový reverb
a ovladače Resonance a Presence v master sekci. K zesilovačům jsou určeny 300 W
boxy se sériovým kódem MA12A/B, osazené
podobně jako komba reproduktory Eminence.

Marshall

MG2FX
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V

nabídce řady MG přibylo nové přenosné bateriové kombo MG2FX. Nabízí výkon 2W, reproduktor 6,5“, 10 zvukových presetů, 2pásmové EQ, efektovou jednotku a samostatný reverb i delay. Nechybí ani nezbytná ladička či vstup
pro MP3 přehrávač a výstup na sluchátka. Prostě vše co
potřebujete na kvalitní cvičení doma i na cestách.

léto 2010 / NEWS@PMC / 05

Marshall

JMD:1

Kompaktnost celku pak dotváří, na bázi patentované technologie Stompware založený, 6tlačítkový footswitch, pracující ve 2 režimech
– Switch Store a Preset Store. Tyto provozní variace dodávají bezprostřední kontakt
s 6 základními funkcemi zesilovače, tedy přepínáním 4 kanálů společně s tapováním tempa
a ovládáním externí efektové smyčky, případně umožní přístup k 7 presetovým bankám po
4 zvucích – celkově tedy 28 předuložených
nastavení, které jsou z továrny koncipovány
jako průřez možnostmi aparátu a mohou být
uživatelem libovolně upraveny či kompletně

přepsány. V rámci absolutní kompatibility je
třeba zmínit i možnost plného MIDI ovládání.
Zesilovače JMD:1 představují ucelené a zcela svébytné řešení pro každého kytaristu,
ať už na živé produkci, ve studiu, při cvičení
doma či ve zkušebně se zbytkem kapely. Pro
hráče jsou kromě dvou zesilovačů s výkony
50 a 100W (JMD50/JMD100) připraveny
i komba s 50 W a jedním 12“ reproduktorem (JMD501) a 100 Watty doplněný o dva
12“ reproduktory (JMD102).

J

ednoduchý recept zní: vezměte vybavení, technologii a zvukovou kvalitu profesionálního kytarového rackového vybavení
a fůzí vše uveďte do života v podobě jediné
všeobjímající série zesilovačů. Představujeme zesilovače Marshall JMD:1 – zesilovače, které získaly novinářské ocenění M.I.P.A.
jako nejlepší kytarový zesilovač pro rok 2010.
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Zesilovače JMD:1 jsou kombinací všestrannosti a nezaměnitelného marshallského zvuku,
digitální technologie předzesilovače a tradičního lampového konceptu 50 či 100wattového výkonového stupně s elektronkami EL34.

Pro dosažení maximální zvukové kvality
a dynamiky se firma Marshall spojila s jedním z nejlépe zavedených vývojářů v oblasti
simulací chování jednotlivých částí zvukového
řetězce, švédskou společností Softube AB,
která je známa svou kooperací např. s Abbey Road studiem či gigantem TC Electronic.
Ti do konstrukce JMD:1 přispěli kompletním
hardwarem předzesilovače, včetně částí signálového procesingu a napsáním software,
stojícího na základech jejich přelomové Natural Harmonic Technology. Výsledkem je 16
digitálních verzí klasických topologií nejlepších Marshall preampů a pedálů minulosti
i současnosti - jen namátkou 1959, JCM800
2203, DSL1000, JVM410H či JMP-1.

Mluvíme-li o komplexnosti řešení, nesmí samozřejmě chybět FX sekce – v tomto případě
10 plně nastavitelných efektů, upravených do
té míry aby doplňovaly dynamickou přirozenost
zesilovače JMD:1. Najdeme klasické modulace chorus, tremolo, phaser či flanger, včetně
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přesně reagujícího noise gatu, 4 typy delayů
(Analog, Tape, Hi-Fi, Multi) a samozřejmě nezastupitelný Reverb. Další manipulaci se zvukem
pak nabízí programovatelná externí efektová
smyčka, určená jak pro profesionální rackové
příslušenství, tak běžné kytarové „pastičky“.
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Marshall

P

oprvé v historii uvádí firma Marshall na trh
celolampový aparát konstruovaný v pracovní třídě A. Malé kombo s vintage vzhledem a svrchu umístěným strohým ovládáním
Volume / Treble / Middle / Bass nese název
Class5 a tomu odpovídá i nabízený výkon 5W.

Motorem aparátu jsou 2 elektronky ECC83
a jediná lampa EL84, které budí 10“ reproduktor Celestion G10F-15. Připojit je ale možno
i reproduktor externí či sluchátka pro praktické
cvičení.

MESA/Boogie

Mark V
S

polečnost Praha Music Center si dovoluje s hrdostí oznámit, že se stala jedním ze 75 subjektů, které dostaly možnost zakoupit a dovézt do svých domovských destinací po jednom kusu výročního limitovaného modelu komba Mesa
Boogie Mark V 1 x 12 40th Anniversary.
Extrémně limitovaná edice této rarity přináší kombinaci nejlepších Mesa zvuků (mimochodem již v „komerční“ verzi Mark V oceněných cenou M.I.P.A. jako nejlepší kytarový
aparát pro rok 2009), absolutní univerzálnosti
a ohromujícího designu, jehož jedinečnost
podtrhuje použití exotického sapele a nádherného francouzského ořechu v kombinaci s rustikální krycí mříží. A nejde skutečně
o „jen tak nějaká dřeva“, neboť pocházejí z privátních zásob samotného Randalla Smithe
a nad jejich výběrem bděl šéf designér kabinetů Mesa Boogie, pan James L. Aschow.
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Class5
40th Anniversary

Každý ze 75 těchto unikátů, kompletně ručně
zpracovaných, je na vrchní desce doplněno
o abalonovou výložku připomínající 40letou
existenci značky a uvnitř reproduktorového prostoru komba pak o další intarzii, jejíž
součástí je pořadové číslo konkrétního komba a autentický ruční podpis pana majitele
Randalla Smithe. Hovořit o povinném certifikátu autenticity je snad téměř zbytečné.
Pro opravdové milovníky značky Mesa Boogie se tedy i u nás v Čechách nabízí jedinečná
možnost pořídit si ve všech směrech originální
kousek, jehož sběratelská hodnota je už nyní
v podstatě nedefinovatelná.
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MESA/Boogie

M3
KYTARY

TransAtlantic TA-15
F

anoušci značky Mesa Boogie, toužící po
pěkně nažhaveném, ale extrémně kompaktním a jedinečně znějícím aparátu z dílen
v kalifornské Petalumě, mohou křepčit radostí. Na lednovém NAMM Show firma uvedla
na trh nový ultra-kompaktní (5kg a přibližně 30 cm šíře) zesilovač snoubící v sobě to
nejlepší, co bylo v historii kytarového zvuku
stvořeno po obou stranách Atlantiku. Této
filozofii byl podřízen i výběr názvu – dovolte,
abychom vám představili TransAtlantic TA-15.
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Tento, jak jinak než plnolampový dvoukanálový
zesilovač, dodávaný i s transportním polstrovaným gigbagem, do kterého se vejde také
napájecí kabel a kanálový přepínač, je postaven
na čtveřici preampových lamp 12AX7 a páru
výkonových EL-84. Koncový stupeň využívající technologií větších Mesa Boogie sourozenců (Duo-Class a Dyna-Watt) poskytuje zesilovači 3stupňovou variabilitu v celkovém výkonu
(5/15/25W) a s tím souvisejícím charakteru
zvuku produkovaném koncovým stupněm
podle adekvátní třídy zapojení (Class A Single-Ended - jednočinný, Class A a Dyna-Watt).

Sekce předzesilovače disponuje na prvním
kanálu variantou Normal s klasickým čistým
britským zvukem o nízkém gainu a druhým
ikonickým Top Boost soundem s vyšším
gainem, který je navíc na klasické korekci
CUT doplněn o geniální PullMASTER – pro
puristy je ovšem možno tento „moderní“
ovládací prvek tvrdým bypassem vyřadit.

Carbine
A

je tu další Mesa Boogie basový nášup
– tentokrát směřující na zákazníky, pro
něž byly M6 a M9 jen těžko kočírovatelnými,
zdi bořícími monstry. Zesilovač M3 Carbine
přináší, co do výbavy, mírně střídmější ultra
rychlý přirozeně muzikální preamp Carbine,
kombinovaný s 8prvkovým MOSFETovým
koncovým stupněm technologie Trans-Class
o decentnějším výkonu 300 W/4 Ohm, případně 165 W při zátěži 8 Ohm. Předzesilovač je

kromě již standardní elektronky 12AX7 vybavený aktivní korekcí basů, s funkcí Deep pro
zdůraznění nejnižšího pásma, pasivním ovládání středů a aktivní ekvalizaci výšek. Potenciometr celkové hlasitosti Master Volume přepíná, pro účely tichého ladění apod., výstup
do režimu Mute. Na zadní straně pak najdeme
kromě výkonových výstupů ve formě ¼“ TS
také efektovou smyčku s tvrdým bypassem,
výstup na ladičku a symetrický XLR linko-

vý výstup doplněný funkcí oddělení země
a nastavením úrovně i PRE/POST EQ cesty
– tyto dvě volby ovládá společný vytahovací
potenciometr na čelním panelu zesilovače.
M3 Carbine je dodáván ve formě rackového
zesilovače, krátké a střední hlavy a komba
s osazením 1 x 12“ s černou mříží a systémem
Tri Port.

Druhý kanál nabízí 3 provozní režimy, začínající skvělým americkým TWEEDovým čistým zvukem, přes britský hi-gain, po klasický „tlustý“ Boogie Lead v módu Hi2.
Zesilovač je na českém trhu již k dispozici!
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MESA/Boogie

Struny ro(c)ku!
L

egendární kytarová značka Marshall uvádí
na trh vlastní sortiment strun pro elektrické,
akustické a basové kytary. V současnosti
je v nabídce 5 typů – 2 druhy elektrických
niklovaných strun s tloušťkou 9 – 42, 10 – 46,
2 modely bronzových strun pro akustické kytary v síle 11 – 52 a 12 – 54 a jedna šarže
basových niklovaných strun 45 – 105.
Jednotlivé
sady
strun,
diferencované
výraznými barevnými přebaly s charakteristickým logotypem představují nejen zajímavý
propagační materiál, ale jsou samy o sobě
skvělým produktem i z toho důvodu, že jejich
producentem není „jakýsi no name“ výrobce,
nýbrž oblíbený a spolehlivý americký producent Ernie Ball.

KYTARY

Godin

Progression

Godin

Session
V

ýrobce kytar Godin myslí i na méně
movité zákazníky prahnoucí po solidním nástroji z vyzrálého dřeva a s dobrým
rodokmenem. Série kytar Godin Session
je právě na tuto skupinu zákazníků orientována. Od rocku, přes blues po country,
Sesion je kytara s mnohostranným zvukovým výrazem, stylem a užitnou hodnotou,
pro kterou nemusíte rovnou vyloupit banku.
Nástroje Session tvoří rock maple krk s palisandrovým či javorovým hmatníkem a menzurou odpovídající 25,5“ (klenutí hmatníku
odpovídá poloměru 12“), tělo je vyrobeno
z kanadské laurentské lípy, osazeny jsou
2 single snímače Godin GS-1 v bílém vintage pickguardu, stříbrně zapouzdřený kobylkový humbucker Godin, plus 5polohový
přepínač a potenciometry hlasitosti a tónové clony s rozpínáním cívek humbuckeru.
Série Session se vyznačuje širokou paletou
nabízených barev v polomatu (SG) a vysokém
lesku (HG) - Raw SG, Blackburst SG, Rustic
Burst SG, Vintage Burst SG, Electric Blue HG,
Electric Red HG, Lightburst HG.

KYTARY

Marshall

F

irma Godin představila další evoluční krok
v kytarách vybavených jednocívkovými snímači. Kytary modelové řady Progression nabízejí jak onen charakteristický twang, či jinak,
břitkost, zvonivost a dynamiku jakou spojujete
s tímto typem nástroje, tak extrémně konzistentní výstupní úroveň všech snímačů Godin
GS-2, ale také neočekávanou energii a crunch,
které lze u single-coil nástrojů jen těžko najít.
Nástroj s menzurou 25,5“ disponuje krkem
z tvrdého javoru, jehož palisandrový, případně
javorový hmatník má poloměr 12“. Tělo je vyrobeno z javoru stříbrolistého, přičemž k centrálnímu bloku jsou naklížena topolová křídla.
Z ovladačů je k dispozici 5polohové přepínání
mezi již zmíněnými snímači Godin GS-2 a po
jednom potenciometru hlasitosti a tónové clony. Zřetelnou a velmi užitečnou nadstavbou je
integrovaný H.D.R. systém – High Definition
Revoicer poskytuje nástroji přednosti pokročilé aktivní elektroniky – mění zvukový charakter
a rozšiřuje frekvenční rozsah každého ze snímačů, dodává zvuku šťavnatosti a zvýšené dynamiky – prostě jako byste měli v nástroji 2 sady
snímačů – 5 + 5 kombinací pasivní a aktivních
zvuků přístupných přepnutím jediného tlačítka.
Barevná škála nástrojů je méně tradiční, ale velmi
zajímavá - nabízí průhlednou krémovou, vintage
sunburst, transparentní karamelovou a černou.
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California
Vintage
K

lasický tvar ala Stratocaster zastupuje
v nabídce kytar Schecter modelová řada
California Vintage. Nástroje disponují olšovým
tělem, šroubovaným javorovým krkem, palisandrovými či javorovými hmatníky s menzurou 25,5“ a 22 Jumbo pražci, Wilkinson tremolem WVP2 a trojicí snímačů Schecter Monstertone-II s konfigurací S/S/S a S/S/H, jejichž
volbu a zvukové úpravy obstarává 5-polohový
přepínač a potenciometry hlasitosti a tónové
clony. Barevná škála nabízí provedení černé,
3-tónový burst, slonovou kost a červenou.

KYTARY
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www.schecterguitars.com

Godless Truth
G

odless Truth působí na české i zahraniční scéně již přes 15 let. Po menší pauze se kapela
v letošním roce znovu vrací na scénu a dává o sobě vědět promo plackou Too Late To
Stop My Hate, které se nese v duchu progress-death metalu a jejíž nevšední zvuková podoba
vznikla ve vyhlášeném polském studiu Hertz, se kterým pravidelně spolupracují takové ikony
tvrdé muziky jako Behemoth či Vader. Precizní kytarová práce i výkony ostatních hráčů dokazují,
že ČR přece jen dokáže držet krok se zahraničím.
O to více pak potěší čerstvě navázaná spolupráce s kytaristou Richardem Plasgurou, který se
stal jednou z nových tváří značky Schecter v České Republice.

Schecter

Damien Elite
J

edna z nejoblíbenějších a obchodně nejúspěšnějších modelových řad firmy Schecter – série Damien, se pro rok 2010 dočkala
výrazného rozšíření. Původní nástroje z lipového dřeva opatřené matným černým lakem
a pasivními snímači EMG-Hz jsou letos nabízeny ve variantě Elite. A ta šla ve vylepšení
opravdu výrazně daleko.
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Základním materiálem na těla série Damien
Elite 2010 je mahagonové dřevo, na které je
naklížena vrchní deska z obláčkového javoru, hraněná vícevrstvou perlovou obložkou.
Zůstává sice šroubovaný javorový krk s palisandrovým hmatníkem a 24 X-Jumbo pražci, změněny ovšem byly původní intarzie, kdy
netopýry z černé perloviny nahradily abalo-

nové kříže, velmi podobné těm ze série Hellraiser. Původní černý hardware byl nahrazen
doplňky v černém chromu, ladící mechaniky značky Grover však byly zachovány.
Radikální upgrade zaznamenala elektronika, jejímž základem jsou pro tento rok aktivní snímače EMG 81a 85 a to i ve variantách
pro vícestrunné nástroje. Tím se dostáváme
k šířce nabízených modelů – klasické „šestky“ v super-stratových liniích s pevnou kobylkou TonePross a tremoly FloydRose Special,
doplňují shodné varianty 7-strunných kytar
a také modely s 8 strunami a pevnou kobylkou.
Tvarové zpestření představuje model Damien
Elite Solo a v barevnosti máte na výběr mezi
průhlednou černí, metalickou černou, temně
ocelovou modří a osvědčenou karmínovou.
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DigiTech

JamMan
SOLO
N

a 20letou tradici výroby looperů pod značkou DigiTech navazuje jejich nová „pastičková“ verze s názvem JamMan SOLO, určená především pro kreativní kytaristy
a basisty preferující kompaktní provedení vhodné k jednoduché implementaci do pedal
boardu. DigiTech JamMan SOLO však není žádné ošizené ořezávátko – nabízí bezprostřední kapacitu 35 minut monofonních audio smyček v CD kvalitě, řazených do 99
vnitřních pamětí. Za použití rozšiřující, alespoň 8GB SDHC karty se kapacita navyšuje
až nad 16 hodin záznamu a samozřejmě dvojnásobný počet úložných pozic. Nahrávání
rytmických smyček a přes ně i sólových partů nevyžaduje volné ruce, je tedy kompletně
„hands free“, a díky rozšiřitelnosti o externí pedál se toto týká i dalších přídavných funkcí.
Za pomoci 2 potenciometrů se ovládá hlasitost přehrávání zaznamenaných smyček,
případně hlasitost integrovaného metronomu s mnoha rytmickými zvuky a časovými
variacemi. Ze zdaleka nekončících vlastností vypíchněme dále AUX vstup pro import
hudby z CD či MP3, zrychlování či zpomalování smyček beze změny ladění, samozřejmě
masivní celokovové provedení a dodávaný síťový adaptér, ale především možnost USB
propojení s počítačem a programem JamManager, sloužícím k organizaci a archivování
uživatelských loopů a tvorbě JamListu snadno transferovatelného do vašeho JamMana.

KYTARY

JamMan
STEREO
cí pedál a tím přímou dostupnost overdub
Undo/Redo, reverzního přehrávání, či časového strečingu. 4 potenciometry ovládají hlasitost zaznamenaných smyček, integrovaného
metronomu a úrovně nástroje a mikrofonu.

P

očátkem srpna dorazí na český trh nová
verze looperu značky DigiTech – JamMan
STEREO. Jeho vnitřní pevná paměť disponuje prostorem pro uložení až 35 minut stereo
audio smyček v CD kvalitě, řazených do 99
paměťových pozic. Pokud použijete rozšiřující 16 GB SDHC kartu zvyšuje se kapacita na
více než 16 hodin záznamu a celkový počet
198 úložných pozic.
JamMan nabízí reálný stereo looping, reversní
přehrávání a mikrofonní vstup pro dynamické
či kondenzátorové mikrofony s vlastním napájením, čímž se stává dokonalým nástrojem jak
pro tvorbu back tracků, tak skvělou pomůckou pro DJ´s.
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Z dalších předností jmenujme 4 kovové odolné
přepínače, 3 režimy zastavení smyčky (Stop,
Finish, Fade), Time Stretching umožňující zpomalení smyček beze změny ladění, metronom
s velkým množstvím rytmických zvuků a rytmů
jako takových, navíc vybavený samostatným
výstupem, zcela odděleným od vlastních smyček.
Mnoho dalších vlastností
je společných či podobných menšímu bratrovi
JamMan SOLO a zahrnují
např. kompletně „hands
free“ nahrávání rytmických smyček a přes ně
i sólových partů, rozšiřitelnost o externí ovláda-

Na zadní straně JamManu STEREO nalezneme kromě slotu na SDHC kartu (32GB max.)
také 1/8“ TRS AUX vstup pro import hudby
z CD či MP3, výstup na sluchátka ve shodném
formátu, vstup dodávaného síťového adaptéru a USB propojení s počítačem a programem
JamManager, sloužícím k organizaci a archivování uživatelských loopů, případně k tvorbě
tzv. JamListu, který tímto spojením snadno
přenesete do vašeho JamMana.

DigiTech

Vocalist Live 3

M

noho zpívajících kytaristů si zamilovalo
přímočarost a účelnost vokálního harmonizéru DigiTech Vocalist Live 2. I u takto prosté
pomůcky se však čas nezastavil a DigiTech
výrazně rozšířil možnosti a uživatelskou přítulnost tohoto malého a výkonného pomocníka.
Zachován sice zůstává počet 2 přidaných hlasů k základnímu vokálu, nově je však mezi přidané harmonie zahrnuta kromě tercie a kvinty
také oktáva, a oba harmonické hlasy navíc
s možností volby jejich ženské či mužské barvy.
Nastavení harmonií je možné ukládat do
5 paměťových pozic, včetně, opět nově
přidané, volby A/B pro rychlou změnu
harmonického partu, např. sloka/refrén.
Úprava hlavního vokálu byla obohacena o plynulé zabarvení simulovaným lampovým předzesilovačem, zůstává kompresor, přibyl ořez
spodních frekvencí či noise gate a EQ nově
zajišťují potenciometry basů a výšek. Tím velmi podstatným je pak chromatická korekce
ladění, kterou je možné na hlavní vokál aplikovat - opět platí, v míře pro vás žádoucí.
Poměr mezi originálním hlasem a přidanými
harmoniemi koriguje parametr Harmony Mix
a zdatně mu v tomto směru sekunduje ovla-

dač Humanize, který dodává, jako u reálných
doprovodných zpěváků, trochu variace v čase
jejich nástupu a ladění.
Oproti původním třem typům celkové reverbace vokálů nabízí Vocalist Live 3 též 5 typů
delay efektu a dokonce základní chorus
a reverb vhodný k zabarvení zvuku kytary,
která zde opět primárně slouží jako zdroj řídící harmonie za pomoci technologie MusIQ
(ladička, která je pro korektní tvorbu souzvuků nezbytná, je samozřejmě „na palubě“).
Poměr nástroje je možno vsadit do výsledného mixu vokálů za pomoci ovladače Guitar

Level a celek pak odeslat do stereo/mono
výstupů ve formě dvojice konektorů XLR.
Celkově dospělejší a profesionálnější vzhled
nového harmonizeru Vocalist Live 3 (někde
označováno i jako 3G) dotváří jak masivnější provedení podpořené trojicí robustních
přepínačů, tak decentnější antracitová barva podtrhující přehlednost ovládacích prvků.
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DigiTech

CSP105
Phase

CSP202
Custom Comp

M148 Micro
M152 Micro
ChorusFlanger

M82 Bass
Envelope Filter

Mezi nejpoužívanějšími efekty v arzenálu Zakka Wyldea rozhodně vždy patřil chorus. A tak
všechny fanoušky a zvukové nadšence potěší
nový signovaný ZW pedál Black Label Chorus
ZW38. Skvěle designově naturální krabička,
korespondující např. s firemním signovaným
wahem, nabízí kromě úrovně efektu, hloubky
a rychlosti „vlnění“, také dva filtry ořezu hlubokých a vysokých frekvencí. Protože v konstrukci je použit „bucket brigade“ obvod,
můžeme se těšit na opravdu analogový bohatý a teplý chorus, navíc v provedení v pravdě
nezničitelném!

Speciální edice Custom shop firmy MXR
připravila pro fajnšmekry 2 nové přírůstky.
Prvním je reissue Vintage Phaser 45 z roku
1975, tedy jakýsi malý bratr legendární krabičky Phase 90. Principielně se jedná o dvoustupňový phaser s distingovaným projevem,
postaveným na jednotlivě vybíraných FET
tranzistorech a ručně propojené základní desce. Autentické zapojení společně s omezeně dostupnými elektrickými komponentami,
navíc doplněny o špičkové hardware komponenty jako Carling spínač, CTS potenciometr
a Switchcraft jacky, nabízejí ničím nenahraditelný původní zvuk této limitované edice.

Pokud toužíte po nadstandardně kvalitním
kompresoru, mohla by vaše volba padnout na
MXR Custom Comp. Tento kompresor kombinuje špičkové součástky s moderní i klasickou
kompresorovou technologií. Srdcem tohoto
pedálu je legendární a neobyčejný integrovaný
obvod CA3080 „metal can“ – tedy česky parafrázováno plechovka, který kompresoru dodává zvýšený dynamický rozsah, vyšší transparentnost signálu a provoz s nižším šumem.
Designérský tým MXR pak přidal komponenty
potlačující vysokofrekvenční rušení a tím možné interference, plus vnitřní trimer pro nastavení Attacku, což dovoluje jemné doladění rychlosti náběhu komprese pro jednotlivé tóny.
True bypass je docílen dvojitým třípólovým
3PDT přepínačem, který společně s výběrovými potenciometry předznamenává dlouhou
životnost efektu jak ve studiu, tak na pódiu.

Mezi takové klasiky jako například Phase
90, Dyna Comp či Micro Amp uvede letos
značka MXR dva modulační efekty této kompaktní velikosti. MXR Micro Chorus M148 je
reinkarnací verze z 80. let, nabízející úžasné
spektrum bohaté chorusové struktury, od
„třepetavého mihotání vodní hladiny“ (slovy
výrobce), po intensivní simulaci leslie efektu,
to vše řízeno v pravdě puristickým jediným
ovladačem rychlosti Rate. Micro Chorus je
konstruován jako ze staré školy za pomoci analogové technologie „bucket brigade“,
tedy za sebou jdoucích obvodů vyznačujících
se nepatrným´zpožděním, výsledkem čehož
je teplý analogový tón. Nechybí true bypass
a pečlivě vybírané součástky a to vše uzavřeno v úsporném masivním šasí velikosti např. již
zmíněného Phase 90.

Dunlop divize MXR opět útočí na „city“ hledačů
dokonalého a pestrého „hlubokozníkového“
zvuku další skvělou krabičkou. Po excelentním
octaveru přichází na trh basový envelope filtr
poskytující klasický analogový zvuk obálkového filtru, designovaný s ohledem na potřebu
nulových ztrát v oblasti basového spektra.
Volbu toho pravého soundu mají na starosti
separátní ovladače úrovně přímého a efektového signálu (Dry a FX) a vlastní průběh filtru je
možno nastavit dvojicí potenciometrů Decay
a Q. Ovladačem Sensitivity je pak možné doladit citlivost záběru pedálu v závislosti jak na
razanci vaší hry, tak v podstatě na aktivní či
pasivní variantě použitého nástroje.

Druhý modulační příspěvek představuje Micro
Flanger M152 odvozený od legendárního etalonu M117. Původní verze opět pochází z 80.
let minulého století a stejně jako v minulosti
obsahuje dva rozhodující ovladače rychlosti
Rate a Regen, nastavující celkovou intenzitu flanger efektu. Pro použitou obvodovou
i hardware technologii platí totéž co pro výše
popsaný chorus.

Dunlop

Heavy Core
N

ové struny Dunlop Heavy Core jsou určeny pro hráče kteří dávají přednost vysokému napětí
strun v normálních laděních či potažmo normální tenzi v laděních snížených, typu Drop D,
Drop C. Díky originálnímu a pečlivě spočítanému poměru tloušťky jádra a síly opředení mohou
hráči struny nemilosrdně „drtit“ beze ztráty artikulovaného zvukového základu. Struny se společným kódem DHCN se dodávají ve 3 kombinacích tloušťky, a to 10 - 48, 11 - 50 a 12 – 54.
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ZW38
BLS Chorus

Planet Waves

CT-11

Kabely ZDARMA!!!

Z

S

naladění v přesnosti +/- 0,1 centu. Dalšími
atributy této ladičky je true bypass zapojení
s tichým spínáním, presety s laděním Buzz
Feiten a různými módy podladění, široký kalibrační rozsah od 400 do 499 Hz, viditelnost i při
plném slunečním světle, osvědčená masivní
a přitom stále elegantní konstrukce a v neposlední řadě i vstup a výstup 9voltového napájení pro snadné řetězení dalších efektů.

Savarez
V

Kantare

ýrobce úspěšných, především kytarových strun, přichází opět
s novým materiálem, tentokrát v sadách Cantiga. Objevte
díky kombinaci nových high-tech materiálů jinou barevnou kvalitu!

F

inský výrobce kytar, používající na všech svých nástrojích zajímavé
technické řešení, Lens Resonance Systém - patentované řešení konstrukce vrchní desky. Tato alternativa oproti tradiční Torresově konstrukci
nepoužívá pod vrchní deskou žebrování, ale tzv. rezonanční čočku. Díky
tomu je zvuk kytar Kantare čistější, zvučnější a se silným sustainem.
Letošní novinkou je model I500S, kytara s masivní smrkovou vrchní
deskou, s masivní spodní deskou a luby z indického palisandru, mahagonovým krkem a ebenovým hmatníkem.
Kytary Kantare získaly mezinárodní ocenění od EUROPEAN GUITAR
TEACHERS ASSOCIATION. Tato asociace učitelů tyto hudební nástroje
oficiálně doporučuje.
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polečnost Praha Music Center připravila pro všechny, kteří mají v oblibě vynikající nástrojové kabeláže značky
Planet Waves, skvělou nabídkovou akci,
která bez větších nároků míří na každého
jednotlivého uživatele a kterou Vám nejspíše žádní další dovozci jen tak nenabídnou.
Při zakoupení !!! jediného!!! špičkového
kabelu Planet Wawes řady Custom Pro, které jsou osazovány prvotřídními zlacenými
konektory Amphenol – tedy přesněji jednoho
z vybraných modelů PW-CPG-15 (4,5 m),
PW-CPG-20 (6 m), PW-CPGRA-20 (6 m
– zahnutý jack), obdržíte zcela ZDARMA další
6metrový kabel řady Classic - PW-CGT-20.

KYTARY

načka Planet Waves uvádí na trh stroboskopickou pedálovou ladičku CT-11,
vhodnou zejména pro živá vystoupení, ale i do
studia. Základním elementem je velmi dobře
čitelný kruhový LCD display s běžícími segmenty, jejichž zastavení signalizuje dokonalé

Kawai

Manhasset

T

radiční japonský výrobce především akustických nástrojů,
klade u všech svých digitálních, přenosných i stage pian
značný důraz na co největší mechanickou autentičnost klaviatur.

V
CN23

zemi původu USA, s tradicí již od
roku 1935 patří stojany Manhasset
k nejoblíbenějším stojanům především pro
jejich jednoduchost a bezporuchovost - na
stojany se poskytuje 10 let záruka!. Technické řešení nepoužívá utahovací šrouby
jako většina výrobců, ale pouze povytáhnete
do potřebné výšky nebo zasunete a stojan
v této poloze drží. Oblibu dokazuje skutečnost,
že na trhu v USA pokrývají více než 70% celkových prodejů notových stojanů.

MP5

Vandoren

Buffet Crampon
N

ovinek v nabídce Buffet Crampon je pro tento rok hned několik. Kromě
velmi úspěšné studentské řady E11 FRANCE - B klarinetu, uvedli letos
i A klarinet E11 FRANCE.
Řadu Tosca rozšířil Es klarinet, který je dostupný i v provedení GreenLine.
Z posledních ohlasů na kvalitu nástrojů v provedení Greeline (patentovaný
materiál na bázi dřeva - 95% grenadilového prachu, pryskyřic a uhlíku).
V provedení materiálu GreenLine se nově nabízí i oba modely Bas klarinetu.
Mezi velmi očekávanou novinku patří poloautomatický anglický roh z grenadilu.
Nově budou dostupné i kdysi populární saxofony značky Buffet Crampon.
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S

větově proslulý francouzský výrobce profesionálního příslušenství pro dechové
nástroje, především klarinetových a saxofonových
plátků a hubiček nabízí stále
širší nabídku různých řezů plátků… Traditional, V12, 56 Rue Lepic, JAVA, JAVA
– Red Cut, V16, ZZ . V řadě V12 došlo k
rozšíření o Es klarinetové plátky, u B klarinetu o další tvrdost 3,5+ a nabízejí se
i pro soprána a alt saxofon.
Pestré spektrum různých typů, odklonů a drah
najdeme i u saxofonových hubiček, v řadách
V5, V5Jazz, V16, Java, Optimum nebo u klarinetových hubiček od jazzové 5JB přes B45 až
5RV nebo M13.
Novinkou je rozšíření nabídky hubiček pro bas
klarinet modelem B50.
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K2

Pearl flutes
R

učně vyráběné mistrovské nástroje japonského výrobce Pearl, používají přední
světoví flétnisté, typu Francois Laurenta, Benoit Fromagera, Jánose Bálinta, Daniela Koch
a mnoho dalších.Zkušenosti a osvědčená
technická řešení uplatňují i u cenově
dostupnějších nástrojů, které mají zacíleno na
začínající umělce.
Nejrozšířenější model příčné flétny Pearl
mezi studenty je model stále PF505E,
postříbřená flétna s E mechanikou, pouzdrem
a povlakem, kterou lze pořídit i se zahnutou
hlavicí pro nejmenší. Kdo nechce kupovat
dražší nástroj se stříbrnou hlavici, může vybrat model PF525E, s postříbřenou hlavici
a stříbrným náústkem.

Antoine Courtois
F

rancouzský výrobce žesťových nástrojů,
především trombonů, trumpet, kornetů
a křídlovek. Od roku 2006, kdy značku koupila firma Buffet Crampon, došlo k výraznému
pokroku, což dosvědčuje stále se zvyšující

obliba na trzích USA, Evropy i Asie. Na trombony A.Courtois hrají například Jacques
Mauger, Phil Abraham nebo Andy Baker,
kornety používají jazzový hráči jako Art Davis
nebo Tim Hagans.

D’Addario

EXL 117/148
P

okud jste příznivci hybridních sad či setů
strun o vysokém tahu a velké tloušťce,
připravila právě pro Vás značka D´Addario dva
nové produkty.
Prvně jmenovanou je sada niklovaných strun
EXL 117, kombinující střední tloušťku hladkých strun 0.011, 0.014, 0.019 s masivnějšími opřádanými spodky o síle 0.032, 0.044,
0.056. Tato kombinace je speciálně určena
pro snížené ladění Drop D.

Úspěšná piccolo flétna (PFP-105E) (z grenaditu (materiál na bázi dřeva a pryskyřic) dostala alternativu v nové podobě (model PFP165E) s dřevěnou hlavicí, která ještě umocňuje
„celodřevěný“ pocit ze hry.

KLASIKA

Poslední z flétnové rodiny je flétna basová, model PFB-305, s postříbřenou zahnutou hlavicí a tělem a vyznačující se velmi
spolehlivou mechanikou, snadnou odezvou
a barevnou vyrovnaností v celém rozsahu.
Novinkou pro letošní rok je model s H nožkou
(model PFB-305BE).

KYTARY

Altové flétny se nabízejí v postříbřených provedeních řady PFA-201, se stříbrnými hlavicemi,
(řada PFA-206), a celostříbrných altových fléten (řada PFA-207), s možností volby hlavic
(rovná, zanutá, nebo dohromady).
Set strun EXL 148, označovaný jako Extra Heavy, míří ještě hlouběji – konkrétněji na
nástroje laděné do Drop C. Hovořit se dá již
téměř o lanech v síle 0.012, 0.016, 0.020,
0.034, 0.046 a 0.060. Excelentní intonace
a jemně jiskřivý tón opět odpovídá osvědčenému charakteru poniklovaným drátem ovinutých strun.

Tričko ZDARMA!
D’Addario EXL TPS

EXP 110/115/120/125/140
Z

načka světoznámých strun D´Addario
již delší dobu registrovala volání
trhu po tzv. coated strunách pro elektrické kytary – tedy strunách opatřených
ochrannou polymerovou vrstvou, které
by tvořily konkurenční protipól zn. Elixir
či Cleartone. Zatímco v oblasti akustik
se jedná již několik let o běžnou součást
firemní nabídky, ve strunách pro vyznavače Les Paulů, Stratů atd., jde o horkou
novinku z lednového NAMM Show. Struny nesou v obou směrech klasické označení – tedy kombinaci kódu označujícího
potahované struny (EXP) na straně jedné
a číslice bytostně provázané s nejoblíbenějšími elektrickými strunami D´Addario
EXL na straně druhé (110, 120, atd.).

V

ýrobce strun D‘Addario přichází s akcí
oslovující hráče na basové kytary. Při
zakoupení dvojitého balení basových niklovaných strun – konkrétně modelů EXL160TPS,
EXL165TPS, EXL170TPS a EXL170-5TPS,
obdržíte zdarma černé tričko s logem
D‘Addario XL.

24 / NEWS@PMC / léto 2010

ruje schopnosti jejich rezonance, ale to
co představuje nejdůležitější posun vpřed
je zdokonalení antikorozní ochrana a tím
i životnosti a odolnosti jádrových a samostatných tenkých strun za použití, pro
D´Addario exkluzivně vyvinuté, technologie
galvanického pokovení, která zvýšila až 4x,
při shodném průřezu struny, tloušťku a jednolitost antikorozní povrchové slitiny.
Ve výsledku přinášejí nové elektrické EXP
struny historicky prověřený přirozený zvuk
XL strun, shodný pocit skluzu jako u nepotažených strun, 4 x delší životnost a pro jistotu i v každé sadě další 1. strunu zdarma!

Sortiment zahrnuje 5 modelů EXP 110,
115, 120, 125 a 140. Inovovaná technologie EXP přináší extrémně tenkou vrstva
polymeru použitou pouze na drátu tvořícím opředení vinutých strun, což podpo-
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Dynaflex
Pro Excerciser
P

okud chcete, bez ohledu na jaká nástroj hrajete, posunout hranice svých možností, neměli byste přehlednout
nový produkt z dílny Planet Waves. Nová cvičební a posilovací
pomůcka Dynaflex Pro Excerciser pracující na bázi gyroskopického efektu, se vejde bez problémů do každé dlaně a zajistí posilování a udržování kondice rukou, zápěstí a předloktí, přičemž též
zvyšuje jejich rychlost a vytrvalost. Tedy něco jako muzikantova
soukromá posilovna „v hrsti“ :-). Stačí jednoduše roztočit a poté
správnými pohyby zvyšovat rychlost gyroskopického pohybu
a tím i generované síly. Skvělé též na protahování a regeneraci svalů či zahřátí před vystoupením. Zkráceně - ve spolupráci
s Vari-Gripem komplexní trénink pro prsty, dlaně, zápěstí i paže.
Roztočení gyroskopického jádra je též možno „svěřit do rukou“
motorizovaného startovacího doku.

KYTARY

Planet Waves

Kytarová tetování
S

kupina muzikantů, kteří rádi svou kytaru či baskytaru pokreslí či
polepí nějakým tím airbrushem či samolepkou, je poměrně početná. Tedy jinými slovy, individualizace vzhledu nástroje je prostě „IN“.
A značka Planet Waves na tyto požadavky zareagovala svými kytarovými tetováními. Série nabízí 12 vydařených designů samolepek, které
jdou nejen dobře aplikovat, ale v případě potřeby i snadno odstranit
z povrchu nástroje. Upravit si svůj nástroj tedy můžete nyní kdykoliv se
vám zachce a bez horentních nákladů na práci zručného ilustrátora.
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Pearl Vision
Pearl Vision navazují na historicky nejprodávanější
soupravu světa Pearl Export a můžeme říci,
že ji daleko překračují.

R

ádi bychom upoutali dnes Vaši pozornost na řadu VBX neboli Vision Birch. Tyto precizně vyrobené bubny
z výběrového březového dřeva jsou ve své
kategorii nadstandardně vybaveny. (např.
mušle vzhledově podobné řadě Reference
nebo háky na velkém bubnu s gumovým
podložením)
6-ti vrstvé korpusy o síle 7,5mm u tom tomů
a snare bubínku stejně jako 8-mi vrstvé korpusy o síle 10mm u basového bubnu a floor
tomů jsou sestaveny za pomocí S.S.T procesu, při kterém díky vysoké teplotě a tlaku se
jednotlivé dýhy slisují do rovnoměrného válce.
Série Vision je vybavena legendárními Sensi

Tone bubínky, které jsou již celá léta volbou
mnoha bubeníků. Tento bubínek disponuje
extrémní citlivostí kombinovanou s úžasným
tónem a nosností zvuku. 5,5“ hluboký ocelový
korpus poskytuje výbornou projekci, maximální hlasitost a artikulaci spolu s dynamikou
a řízem.

který zajišťuje naprosto pevné spojení jednotlivých částí stojanů

Soupravy VBX jsou standardně doplněny
cenami ověnčenou mechanikou řady 900,
která poskytuje nekompromisní kombinaci
drsné trvanlivosti a inovační funkčnosti. Jako
veškerá mechanika Pearl nabízí i řada 900
špičkovou profesionální spolehlivost a stabilitu
díky prvkům jako jsou zvětšené gumové návleky nohou stojanů, nebo systém Sure Struts,

Dále můžete obdivovat originální barevné provedení limitované série řady VSX (kombinace
břízy a lípy),která pod názvem VSX Graffiti je již na
českém trhu. Jestliže VSX Graffiti nenaleznete
v tomto časopise, klikněte na www.pmc.cz –
stojí to za to!

Na této straně představujeme zástupce již
zmiňované řady VBX a to v provedení Ruby
Fade. Kromě velmi atraktivní ceny dostanete
jako dárek značkové triko „Pearl Vision“
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P

E Classic Cymbals & EPC2

earl představuje revoluční novinku
v oblasti elektronických bubnů. Nikdy
předtím žádný výrobce bubnů neoslovil dnešní
muzikanty s nabídkou cvičit na skutečné bubny místo standardního designu elektronických
bubnů. Pearl si jako první uvědomil, že vzhled
Vašich bubnů je velmi důležitý nejenom při
vystoupení, ale i při cvičení.

¨E-pro Live Vám dává šanci vybrat si mezi
činely E-Classic vyrobenými s mosazi
a tradičními gumovými EPC2 činely.
E classic tvoří 3- zónové 16” Ride,
13” crash a 12” Hi-hat.
EPC2 jsou 14” 3-zónový Ride,
12” Crash a 12” Hi-Hat.

Pearl E-Pro Live

KYTARY

Skutečné bubny

Nikdo na světě nedělá lepší hardware než Pearl.
Hardware je u e-Pro Live v podobě bubenického racku, na který můžete samozřejmě
přidat další bubny a činely. Hardware pack
obsahuje držáky tomů, držáky na činely
a rackové klipy.

Bubny E-Pro Live jsou 6-ti vrstvé dřevěné korpusy, které společně s robustním hardwarem
dodávají pocit skutečné soupravy. Bubny se
dodávají ve dvou barevných provedeních a to
Jet Black (#31) a Quilted Maple Fade (#464).

KLASIKA

Nezapomeňte, že E-pro Live jsou vyrobeny ze skutečných korpusů, doplněny skutečným
hardwarem. Jejich přestavba na akustickou sadu je velmi jednoduchá. Spočívá v tom, že
sundáte ráfky, vyměníte Tru Trac blány za klasické blány a nasadíte zpět ráfky. Poté stačí jen
naladit a hrát. E-pro Live jsou tedy dvě sady za cenu jedné.

Skutečný hardware

AUDIO

AUDIO

BICÍ

KLASIKA

Změna na akustické bubny

Pearl Tru Trac elektronické blány mají duální
zóny a reprodukují skvělý zvuk akustických
bubnů.

BICÍ

KYTARY

Tru Trac blány

Skutečné rozměry.
Již není potřeba hrát na malé 8” pady. E-Pro
Live představuje 10x6,5, 12x7 a 14x8 rack
tomy. Dále basový buben 20x12 a nesmíme
samozřejmě zapomenout na snare bubínek
14x4,5.

Remo

Bubínky
GFT
U

příležitosti 30. letého výročí Frame bubnů a
tamburín na světovém trhu představuje Remo
novou produktovou řadu pod názvem GFT (Global
Frame Drums and Tambourines). Bubínky jsou vybaveny syntetickou blánou Skyndeep® a konstrukční
technologií Acousticon® V této nové kolekci najdete
irské bodhrany, Pandeiros, tary a tamburíny. Jedná se
o ideální nastroje pro studenty, bubenické nadšence
a samozřejmě samotné bubeníky.

Remo

APEX a Advent djembe
blány
V
TATOO SKYNTM

e spolupráci s artdesignerem Corey
Millerem představujeme TATTOO SKYN™
blány. Corey vytvořil 2 jedinečné designy, Serpent Rose a Skulls pro Remo Snare a basové
blány. Co se týče snare blan, tak se jedná

o 12-mil Suede® jednovrstvé blány vyráběny
v rozměrech 13” a 14”. Basová blány jsou
10-mil Powerstroke® 3 v rozměru 22”. Jak
snare tak basové blány TATTOO SKYN™ jsou
vyvinuty pomocí Skyndeep technologie.

Remo
BICÍ

blány
Ambassador X
P

oté, co blány Emperor X a Black X získaly prestižní ocenění, rozhodl se přední
výrobce blan REMO návazat na tento úspěch
a představuje nové blány Ambassador X. Materiál je stejný jako u standardních Ambassador blan, pouze je o 20% hustší. Díky extra
hustotě jsou blány hlasitější s širším rozsahem
tónů. Navíc mají tyto blány vyšší životnost.
Již teď jsou oblíbenými blanami u věhlasných
bubeníků jakými jsou Kenny Aronoff, Ronald
Bruner Jr. (Marcus Miller) a Ray Luzier (Korn)
Dodávájí se v rozměrech od 8” po 16”.
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APEX
djembe
R

emo představuje nové APEX djembe
v klasickém designu s velmi elegantním
ocelovým hardvérem. Výborná kvalita zvuku díky syntetické bláně Skyndeep® Black
Goat. Tato blána potlačuje nežádoucí hluky
a naopak zvýraňuje tóny, které potřebujete
slyšet. Díky svým vlastnostem a designu
splňuje požadavky bubeníků všech úrovní.

Advent
djembe
A

dvent Djembe jsou určeny pro začátečníky
mezi bubeníky. Díky své lehkosti jsou
přenosné a vysoce odolné. Dodávají se s blánou Remo Suede a mohou být lehce naladěny
jak na zvuk djembe tak na zvuk doumbku.
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Remo

Paiste

Brilliant Alpha
P

aiste představuje novou verzi činelů Alpha, který názvem „Brilliant Alpha“ přichází na náš trh. Kromě toho je nová řada rozšířena
o nové Metal a Rock modely.

Reverend
Al‘s Big Ride
P

aiste představuje nový činel 2002 24“
Big Ride. Tento obr vznikl ve spolupráci
s bubeníkem Alexem Van Halenem. Designové parametry a charakter vycházejí z řady
Giant Beat. Díky tomu poskytuje naprosto
skvělý zvuk. Činel je opatřen originálním potiskem.

PAISTE – více o činelech
N

edávno jsme měli možnost osobně navštívit
továrnu firmy Paiste ve švýcarském Notwilu
a podívat se vyrábějí jedny z nejuznávanějších
a nejoblíbenějších činelů na světě. Je úžasné
pozorovat skutečné mistry při výrobě těchto
hudebních nástrojů. Rádi bychom se tedy
podělili o „moudra“, která mohou být zajímavá
nejenom pro bubeníky.
Úplně v úvodu je vhodné připomenout něco
z historie PAISTE. A víte, co slovo PAISTE znamená?
PAISTE je rodina a překlad tohoto slova znamená do češtiny něco jako sluneční záře. Jen
si vzpomeňte na logo u 2002 a bude Vám vše
jasné … .
V roce 1901 založil Michail Toomas PAISTE
firmu. Hlavní náplní byla oprava hudebních nástrojů. Firma sídlila v Petrohradě
a v roce 1917 se z pochopitelných důvodů
přestěhovala do Talinu, později do Polska,
Německa až se nakonec usídlila v neutrálním
Švýcarsku, kde je dodnes.
Do dnešního dne až na malé výjimky, které
vyplývají z jisté modernizace výroby, se
nic nezměnilo na klasických postupech při
výrobě činelů. Tato modernizace se týká
hlavně způsobu získávání prvotního materiálu
pro výrobu činelů. Zatímco kdysi se jednalo
o odlévání, dnes můžeme hovořit o nařezání
disků z jednoho kusu bronzové slitiny. Další

postup již je tradiční, požadovaný tvar a zvuk
je dosažen pomocí ručního vyklepávání.
Shrneme-li výrobní postup, tak se jedná
o plechovou placku, kterou musíte zahřát
a vylisovat pupík, vyklepat, dlátem opracovat,
opatřit speciálním nátěrem, „upéct“ a nakonec
mechanicky vyzkoušet, jestli zvuk odpovídá.
Ano, každý činel, který opustí továrnu je
otestován – KAŽDÝ ČINEL!
Co se týče slitiny tak dnešní standardy při
výrobě činelů se opírají o 3 rozdílné typy
bronzu. Ve všech případech se jedná o slitinu mědi a cínu. V případě Paiste se používají
typy „2002 Bronze“, dále pak prastarý turecký
bronz „CuSn20 (B20)“ a patentovaný Signature Bronze“.

První kroky v péči o činely začínají již při samotné hře, mluvíme tedy o způsobu hraní.
Pokud do činelu udeříte nesprávně, věřte,
že činel vystavíte obrovskému zátěžovému
tlaku, a může eventuálně prasknout, což je
samozřejmě logický důsledek. Na obrázcích
níže bychom Vám rádi ukázali, jak správně
hrát na činely a jak rozhodně na ně nehrát!
Druhý důležitý moment při péči o činely nastává po koncertě. Je dobré vždy činely po
hraní lehce očistit. Důležité je samozřejmě
mít cestovní ochranné obaly, pokud možno
polstrované. Zároveň by činely neměly být
stavěny na hranu, mohou tím dostat například
při transportu nečekaný otřes.

Stejně jako například paličky,
blány nebo struny i činely
vlastně patří mezi skupinu
hudební nástroje, které musíte občas měnit. Samozřejmě
záleží také na bubeníkovi, na
stylu a technice jakou hraje.
Abyste si prodloužili životnost
Vašich činelů, je potřeba klást
velký důraz na péči o činely.
Ti, kteří se zodpovědně starají
o své činely, mají velkou šanci,
že s nimi budou hrát velmi
dlouhou dobu.
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Činely Alpha byly poprvé představeny v roce 1992 a jsou známy pro
svůj skvělý poměr ceny a výkonu. Nové „Brilliant Alpha“ činely mají
přímo zrcadlové provedení a jsou rozšířeny o Metal Crashe 17“, 18“,
19“, 20“, Rock Ride 24“ a Metal Edge Hats 14“.

ART

ART

M-Four

M-ONE USB
M

noho domácích studií, tvůrců různých audio
projektů a podcasterů, vyhledává co nejjednodušší cestu, jak přenést zdrojový zvukový
signál do svého stolního PC nebo notebooku.
A právě pro tuto skupinu uživatelů nabízí ART
(Applied Research and Technology) upravený model
kapacitního mikrofonu M-One (1“ zlatem napařovaná membrána, FET elektronika, jednoduchý pevný
úchyt na stojan, ledvinová směrová charakteristika, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, maximální přenášený akustický tlak (SPL) 139 dB, odstup
signál/šum 83 dB, citlivost – 38 dB, impedance pod
600 Ohm), doplněný o Mac/PC kompatibilní USB
2.0 rozhraní s rozlišením 24 bit/48 kHz a sluchátkový 1/8“ TRS výstup s výkonem 2 x 50 mW, disponující jak vlastní hlasitostí na těle mikrofonu, tak
dalším ovladačem mixu přímého či playbackového
sledovaného signálu. Součástí balení mikrofonu je
kožený vak se zipem a 3 m dlouhý USB kabel.

P

okud bylo někomu divné, že v nové sérii
velkomembránových mikrofonů firmy ART
(Applied Research and Technology) zeje na
čtvrté pozici „produktová díra“, jednalo se o
situaci jen dočasnou. „Bramborovým“ produktem, s jehož uvedením si společnost dala
o kousek více na čas, je totiž lampový mikrofon,
který logicky zacelil tento produktový koridor.

ART

HeadAmp6

a odstup signál/šum 70 dB. Mikrofon je uložen
v dřevěné schráně a součástí dodávky je jak
luxusní anti-vibrační držák ve tvaru kolébky,
tak vlastní fantomová zdrojová jednotka, ovládající i změnu směrových patternů za pomoci

přiloženého 7pinového propojovacího kabelu.
Pro kompaktnost balení a snadnou manipulaci je vše integrováno ve slušivém hliníkovém
kufru.

O

pravá, případně poměru hlavní signál a signál
z AUX vstupu, který je přiřazen z čelního panelu každému z kanálů. Sluchátka lze připojit jak
frontálně, tak i na dvojici zadních ¼“ TRS konektorů. Nechybí přesný 4 LED segmentový VU
indikátor pro každý z výstupů, hlavní výstupní
VU metr s 8 diodami, potenciometrem centrální hlasitosti a TRS Direct In vstup pro rychlé
prioritním včlenění libovolného stereo signálu.

bliba profesionálního sluchátkového distributoru HeadAmp6 Pro předznamenala
jeho konverzi do oblasti domácího a projektového nahrávání, které sice vyžaduje stále vyšší zvukovou kvalitu a širší výbavu, ale přesto
sleví na množství předností v poměru k nižší
ceně. 6 nezávislých sluchátkových zesilovačů
s vysokým výkonem a vlastní regulací hlasitosti disponuje dále duální funkcí vyvážení levá/

Zadní panel obsahuje, kromě již zmíněných
sluchátkových výstupů, symetrické XLR
konektory hlavních vstupů i průběžných
výstupů, vhodných pro řetězení více jednotek,
a současně i jejich symetrickou jackovou verzi.
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TubeOpto 8
AUDIO

AUDIO

Techničtěji pojato se jedná o kapacitní mikrofon s dvojitou zlacenou membránou, nabízející
9 směrových charakteristik, 10 dB útlumový
článek, ořez nízkých kmitočtů a nízkošumovou
elektroniku na bázi dvojité triody 12AX7. Max.
SPL má hodnotu 134 dB, citlivost 12 mV/Pa

ART

Z

důvodu ukončení výroby FW chipu
a tím logické a finančně i časově velmi nákladné nutnosti sehnat nového výrobce a napsat zcela nové drivery pro komunikaci s PC i MAC, opustila produktovou linii
ART osmikanálová zvuková karta TubeFire8.
V jistém smyslu je jejím následovníkem
8-kanálový In/Out expandér s ADAT rozhraním
nesoucí označení TubeOpto 8. Principielně se
jedná o 8 zcela nezávislých plně vybavených

mikrofonních elektronkových předzesilovačů
třídy A, disponujících kromě potenciometrů
zisku a výstupní úrovně, též ovládáním vstupního útlumu, obracením fáze signálu, HPF filtrem, fantomovým napájením a LED indikací
signálu. První 2 vstupy navíc i vysokoimpedančním nástrojovým vstupem. To vše kombinováno s 8 cestami digitálního rozhraní ADAT
lite-pipe v rozlišení 24 Bit / 44.1 nebo 48 kHz.
Celá jednotka ART TubeOpro 8 zabírá pouze
jedinou rackovou výšku, obsahuje integrova-

né napájení pomocí standardního IEC kabelu
a vstup i výstup Wordclock signálu dovoluje
synchronizaci několika těchto I/O expanderů
do jednotného audio systému.
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Shure

Shure

nová sluchátka
z řady SE

PSM 900

S

hure představuje dva nové modely
sluchátek z populární řady SE. Jedná se
o SE425 a SE535. Oba modely jsou vybaveny
“High Definition Micro Drivers”, díky kterým

nabízí prvotřídní zvukový zážitek. K dalším
přednostem patří výměnný kabel a především
“Sound Isolating” molitany, které dokonale
blokují okolní hluk.

FZONE

Dvojitá LED lampička

S

hure po delší době opět vstupuje na trh
in-ear monitoringu a představuje nový
bezdrátový odposlech PSM900. Hlavní předností je stejná revoluční filtrační technologie,
která je použita u špičkových bezdrátových

mikrofonních systémů Shure řady UHF-R. Další výhodou je rozšířený digitální stereo encodér přinášející širší stereo pole. Patentovaný
referenční kompanderový systém zní tak věrně jako kabelový přenos. Zkrátka pokud ještě

nemáte svůj in-ear monitoring a přemýšlíte
o nějakém, věřte, že se vyplatí počkat si na
tento skvost z dílny předního výrobce ozvučovaní techniky.První kousky očekáváme na
začátku léta 2010.

PGX24E/BETA87A
S

je tímto systémem nadšen. V systémech PGX
jsou totiž implementovány všechny klíčové
technologie, které u dražšího systému SLX
vyvolávají takový rozruch. Nyní se řada PGX
hlásí s novým přírůstkem. Jedná se o bezdrátový systém PGX24E/Beta87A. jak již
název prozrazuje jde o systém s mikrofonem

BETA87A, jedním z nejuznávanějších kondenzátorových mikrofonů se superkardioidní
vložkou. Tento mikrofon je již na trhu a stejně
jako celá řada PGX je za skvělou cenu.

AUDIO

hure bezdrátové systémy PGX ve své
kategorii nabízejí široko daleko nejlepší
zvuk a bezkonkurenčně nejjednodušší proces nastavování. Na atraktivitě jim přidává
nabídka nejoblíbenějších mikrofonních vložek
Shure. Kdo pokukuje po systému SLX, ale
z ekonomických důvodů si ho nemůže dovolit

14.990 Kč

36 / NEWS@PMC / léto 2010

N

ejen pro hudebníky, trpící nedostatkem slunečního svitu, nabízí značka FZONE velmi praktickou lampičku s dvojicí vysoce svítivých diod na
dvou pružných a ohebných ramenech typu „husí
krk“. Lampička, kterou snadno pomocí klipsny
uchytíte na notový pultík, stojan či jakékoliv další
příslušenství či zařízení, disponuje dvojitým napájením, buď 3 články 1,5 V velikosti AAA nebo pomocí
dodávaného USB kabelu. Každá dioda se rozsvěcí
samostatným vypínačem. Doporučená cena byla
pro obě barevné varianty (černou/bílou) stanovena
na 390,- Kč.

Genelec

8260A
N

ovým mistrovským kouskem v oblasti
elektro-akustického designu se prezentuje značka Genelec. Aktuálně na český trh
uvedený třípásmový monitor s označením
8260A kombinuje nejpokročilejší technologii soustředných měničů pro středo-výškové
pásmo s již osvědčeným sofistikovaným designem vlastního boxu a několikrát oceněnou
technikou DSP úpravy prostorové akustiky.
Ze základních technických dat uveďme tri-amp
systém budící basový reproduktor 10“ výkonem
150 W, středový laminovaný konus s průměrem
5“ a 120 Watty zesilovačového příkonu, plus
hliníkový ¾“ koaxiální tweeter napájený shodnou hodnotou výkonu třetího zesilovače. Dělící
kmitočty jsou posazeny na 490 Hz a 3 kHz
a frekvenční pole zasahuje od 29 Hz do 21 kHz
v tolerančním pásmu +/- 1 dB.

S hrdostí Vám oznamujeme, že s platností od 1. září 2010 společnost Praha Music
Center získala výhradní zastoupení prestižní značky PROEL pro Českou i Slovenskou
republiku. Tato italská společnost patří od roku 1991 mezi přední výrobce nejenom
stojanů, kabelů, ale i audio-video systémů a světelné techniky.

N

ejvětší věhlas a jméno získala společnost
PROEL s výrobky, které jsou v jejím portfoliu vedeny pod názvem „Stage Equipment“.
Z této skupiny se můžete nejvíce těšit
především na široký výběr mikrofonních
stojanů pro standardního až pro profesionální použití Jistě Vás proto zaujmou stojany
PR0100 ze serie „Pro Stage“. Kromě mikrofonních stojanů je PROEL schopen nabídnout
profesionální stojany na klávesy, monitory,
kytary a spoustu dalších speciálek, jakými
jsou různé přídavné stojánky například velmi
žádaný přídavný notový stojan RSM220.

Zajímavým artiklem určitě budou PROEL
pouzdra. Tím máme na mysli jak kytarová
pouzdra tak pouzdra (rack cases) na audio
systémy a mixážní pulty. Zde bychom rádi
vyzdvihli multifunkční case na mixážní pult
SA08BLKM. Kromě toho nabízí PROEL také
široký sortiment kabelů a to jak metrážových
kabelů, tak kabelů zakončených konektory.
Neopomenutelným okruhem výrobků značky
PROEL, který Vám přinášíme na trh, jsou
bezesporu produkty, které ve svém portfoliu
vede PROEL pod názvem „Sound Systems“.

Zde musíme zdůraznit především výběr
mixážních pultů a PA systémů. Vzhledem
k úsilí a energii, kterou lidé ze společnosti
PROEL investují do kontroly kvality, jsme
přesvědčeni, že si tato uznávaná značka
najde své fanoušky na trhu Profi Audia. Do novinek jsme pro Vás vybrali mixážní pult s USB
rozhraním M16USB a aktivní reprobedny
z populární řady Flash.

PR100CR/PR100BK

RSM220

Děrovaný přídavný stojan na notový zápis
• Je kompatibilní se všemi PROEL mikrofonními stojany
• Dostupný v matné černé barvě.

Profesionální mikrofonní stojany se šibenicí
• Délka šibenice 75 cm
• Trojnožková hliníková základna
• Průměr základny 70 cm
• Výška stojanu je nastavitelná
od 95 do 160 cm
• Klipy pro kabel
• Dostupný ve dvou barevných provedeních
a to v matné černé a chromové

Signálový processing GLM (Genelec Loudspeaker Manager) je odvozen od předchozích
2-way modelů 8250A a zaznamenal jen
drobné úpravy a nastavení kompatibility pro
dvoupásmové i třípásmové monitorové systémy. Veškeré úpravy akustických vlastností
ve vztahu k poslechovému prostoru (6 notch
filtrů + 4 shelving filtry) je možné, stejně jako
v minulosti, provést manuálně nebo systémem
AutoCal, uložit do každého jednotlivého reproboxu, a poté celou GLM síť běžící po kabelu
CAT5 jednoduše odpojit a systém provozovat
v režimu „stand-alone“.

38 / NEWS@PMC / léto 2010

AUDIO

AUDIO

Monitor akceptuje jak analogové signály, tak
digitální zdroje v systému AES/EBU s délkou
slov 16 – 24 bit a samplovací frekvencí 32 –
192 kHz.

RSM180/RSM170

Mikrofonní stojany se šibenicí
• Délka šibenice 75 cm
• Trojnožková nylonová základna
• Průměr základny 68 cm
• Výška stojanu je nastavitelná od 90 do 150 cm
• Klipy pro kabel
• Dostupný ve dvou barevných provedeních
a to v matné černé a chromové.
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KK35

Klávesové pouzdro PFOAM940 BAG3000PBG

SPSK300KIT

Profesionální stojan určený pro klávesové nástroje
• Má tři standardní ramena pro uchycení kláves
• Ramena se dají libovolně nachýlit a také nastavit
na délku až 69 cm
• Dodává se v barvě „anthracite grey“

Vodovzdorné vypolstrované pouzdro
• Polstrování 20mm
• Vybaveno nastavitelnými popruhy
• Opatřeno kolečky
• Vybaveno kapsou na příslušenství
• Vnitřní rozměry 137 x 36 x 15 cm

Profesionální hliníkové stojany na monitory
• Šroubovací systém upevnění výšky
• Průměr základny 112 cm
• Velmi jednoduché a rychlé nastavení výšky
• Nastavitelná výška od 146 cm do 206 cm
• Kit obsahuje dva stojany a nylonový
přepravní vak pro jednoduší transport
s rozměry 105 x 24 x 16 cm.

Profesionální brašna na klasickou kytaru
vyvinutý ve spolupráci s profesionálními muzikanty.
• Vodovzdorný materiál 840D Nylon
• 20mm tlouśtka
• Vniřek 90D Nylon
• Velké kapsy na přední straně na příslušenství

KP860

Pár profesionálních ocelových stojanů na monitory
• Výška stojanu je fixní a to 105 cm
• Rozměry základny jsou 45 cm x 3
• Rozměr podstavce pod monitory 28 x 28 cm
• Dostupný v černé barvě

Kytarové pouzdro PFOAM10

Vodovzdorné vypolstrované pouzdro
• polstrování 9mm
• 1 polstrované ucho a popruh
• Vybaveno kapsou na příslušenství a kabely
• Robustní zip
• Černá barva
• Vnější rozměr 110 x 54 x 17 cm

FLASH12A

M16USB
SA08BLKM 8U

Robustní 19“ Combo Rack Case pro profesionální
použití s nastavením prostoru pro mixážní pult

Nabízí 12 mikrofonních předzesilovačů. Vyznačují se velmi nízkým šumem a velkým
headroomem. Zabudovaný ekvalizér 3 pásmový (mono kanály) a 4 pásmový (stereo kanály).
• 7-pásmový grafický EQ
• 24 bit DSP procesor
• Effect MUTE a TAP DELAY footswitch
• USB interface
• BNC pro lampu
• pouzdro a 19“ Rack adapter

AUDIO

Počet kanálů : 16
• 8 MONO kanály a 4 STEREO kanály
• 12 nízkošumových mikrofonních předzesilovačů
• 8 insertů na mono kanálech
• 3x AUX
• 2 stereo returny, 2 podskupiny
• režim Standby

• bi-amp
• kompresní driver s titanovou membránou
• vyzařovací úhel 90° x 60°
• 50W pro výškový zesilovač a 200W
pro basový zesilovač
• mikrofonní a linkový vstup
• 2-pásmový EQ
• limitér

AUDIO

• 5-ti vrstvá 9mm dřevěná překližka
s neprodyšným potahem
• Vodovzdorné
• Velikost 8U
• 2 butterfly zámky vpředu a vzadu
• Zaoblené ocelové rohy
• Vypolstrované vnitřní stěny
• Profesionální hliníkové double profily
• Včetně instalačního příslušenství
• Váha 20,8 kg

Mixážní pult M16USB je 16-ti kanálový mixážní pult s USB rozhraním. Za pomocí tohoto
menšího mixážního pultu můžete snadno ze svého počítače udělat kompletní domácí studio.

Flash12 je nejvšestrannější model z řady
reproduktorů Flash. Díky své kompaktnosti
je skvělou volbou jak pro muzikanty a menší
kapely, tak pro pevné instalace do hudebních
klubů a barů.

CR104BLKM 4U

Robustní 19“ Rackcase pro profesionální použití.
• 5-ti vrstvá 8mm dřevěná překližka s neprodyšným potahem
• Vodovzdorné • Velikost 4U 2 butterfly zámky vpředu a vzadu
• Zaoblené ocelové rohy
• Profesionální hliníkové double profily
• Včetně instalačního příslušenství
• Váha 8,5 kg
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earl hardware je jednoznačně světovou
jedničkou mezi výrobci bubenického hardwaru. Důkazem kvality hardware je nejenom
mnoho prestižních ocenění, které Pearl získal, ale hlavně obrovská obliba u bubeníků.
Za zmínku stojí mj. i revoluční produkt mezi
basovými pedály, Demon Drive Eliminátor.
Respekt si Demon Drive zasloužil za svou jednoduchou a účinnou nastavitelnost, díky které
poskytuje maximální výkon při hraní v jakémkoliv hudebním stylu. Nyní máte možnost
získat Demon Drive za velmi atraktivní cenu.

Rádi bychom také připomněli další bestsellery ze sortimentu Pearl Hardware. Především
produkty ze série 2000, které pro svou
sofistikovanost patří mezi nejoblíbenější
a nejprodávanější z Pearl Hardware. První
z nich je H2000 - Eliminátor, který patří mezi
nejpopulárnější produkty na poli Hi-Hat
stojanů. Má dvě otočné zdvojené nohy, jejichž
konce jsou opatřeny masivními gumovými
nástavci. V nich se skrývají ocelové špice,
jež se dají vysunout zmáčknutím knoflíku
a zajistí tak stojan proti posouvání po pod-

laze. Stejnou přednost má i S-2000, stojan
na snare bubínek. U tohoto stojanu je navíc
velkou devizou jeho adaptabilita. Všechna tři
ramena pro sevření bubnu jsou totiž opatřena
posuvnými nástavci a jsou tak schopna pojmout buben o průměru od 10“ do 16“. Zapomenout rozhodně nesmíme na bubenickou
stoličku D-2000 Roadster, která je vybavena třemi dvojitými nohami a masivní sedací
částí. Na každé straně nabízí jiné tvarování.
Model D-2000BR má navíc opěrku zad.

