


ULX-D digital wireless

Shure ULX-D je digitální bezdrátový systém, který nabízí nekompromisně 
jasně čistý zvuk, extremně efektivní RF výkon, robustní konstrukci.  
 
Systém pracuje v pásmu 470-814MHz, volitelné dle regionu. Vysílací výkon lze nastavit 
na tři urovně a to 10, 20 a 30mV, přičemž při standardním nastavení na 20 mV je dosah 
100 metrů. Převodníky jsou 24Bit/48kHz a latence je nižší než 2.9ms. Audio frekvenční 
rozsah je 20Hz - 20 kHz při zkreslení menším než jedno procento. Vysílače můžou být 
vybaveny lithiovým akumulátorem, se kterým vydrží pracovat až 12 hodin. Provoz je možný 
i na alkalické AA baterie. 
 
Více na www.shure.com
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SCHECTER Blackjack SLS

Blackjack
SLS C-1

Blackjack 
SLS C-7

Blackjack
SLS SOLO-6

Tělo z mahagonu a top z žíhaného javoru, ebenový hmatník a lepený krk z tří vrstev javoru - toť krásek tělesná konstrukce. 
Všechny jsou osazeny 24-mi JUMBO pražci a HARDWARE se blyští černým chromem. 
Tyto krásné kousky jsou k dispozici v mnoha úpravách jako je sedmi či osmistrunný nástroj, kytary pro levoruké hráče, 
výběr z populárních tvarů těla kytary. Další z možností je nechat vyzbrojit nástroj FLOYD ROSE tremolem. Dvě barevné 
variace - saténově černá (SATIN BLACK)či zajímavá, průhledná modrá (SEE THRU BLUE BURST). Ve výzbroji můžete 
dále volit mezi legendárními, ďábelsky namazanými SEYMOUR DUNCAN FULL SHRED SH-10 snímači či aktivními 
snímači SEYMOUR DUNCAN BLACKOUTS AHB-1.

Blackjack
SLS C-1FR

Nový rok 2012 znamená průlom u firmy SCHECTER. Ultra tenké, ultra 
rychlé a elegantně tvarované nástroje - to je nová  SLS řada.

Perfektní volba pro vyznavače štíhlých krků 
 - pohodlnější úchop, rychlejší hra! 

Set aktivních snímačů SEYMOUR DUNCAN 
BLACKOUTS AHB-1. Set pasivních snímačů 
SEYMOUR DUNCAN FULL SHRED & 
JAZZ. Ebenový hmatník s perleťovou intarzií
á la „Pekelná brána“. Saténová úprava krku.
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SCHECTER Omen Active

Do roku 2012 dostala řada OMEN ACTIVE do vínku 
duální snímače SEYMOUR DUNCAN HB-105. Díky 

těmto aktivním snímačům tyto legendární kytary snad-
něji než kdy jindy proráží navrstvenou mixáž zvuků. Na 

pódiu si každý kytarista přeje být slyšen čistě a  průraz-
ně - OMEN ACTIVE to umožňuje. 

I stvořil pán temnot 
řadu OMEN a viděl, 
že to bylo dobré… 
OMEN! 

Hlavní specifikace: 

SEYMOUR DUNCAN 
set aktivních snímačů HB-105 

Perleťové gothické intarzie 

FLOYD ROSE TREMOLO SPECIAL

Omen
ACTIVE

Omen
ACTIVE-FR

Omen
ACTIVE-7

Palisandrový hmatník, krk z javorového dřeva a tělo nástroje z lípy. 
To vše spolu se šroubovaným krkem tvoří ďábelskou harmonii. 

Dostupné barvy jsou leská čerň (GLOSS BLACK) nebo čerň saténová 
(SATIN BLACK).  

Variace s přízviskem FR je osazena tremolem FLOYD ROSE SPE-
CIAL. Zasvěcění vědí, že toto tremolo, to je opravdu kvalita! 

24 JUMBO pražců nikoho nepřekvapí 
- to je u OMEN kytar již zavedené pravidlo.

05News@PMC • 2012



SCHECTER 
Blackjack ATX

...a pro mě osobně to bude 
neuvěřitelných 36 let, kdy 

jsem poprvé začal coby bas-
kytarista s touto skupinou 
působit. Za tu dobu jsem 

vystřídal mnoho hudebních 
aparatur, efektů a vyzkoušel 

mnoho různých baskytar.   
V posledních letech stan-

dardně používám ve studiu 
a na koncertních pódiích 
aparatury: Ampeg SVT + 

Cab 8x10, Gallien Krueger 
+ Cab 4x10, a pokud občas 

hraji mimo Olympic, v malých 
klubech, tak mi bohatě stačí 

kombo Genz-Benz. Z baskytar 
hraji nejvíce na Yamahu 

TRB–5 a to hlavně pro její 
univerzálnost a naprostou 
spolehlivost. Jinak se ale 

rozhodně nebráním vyzkoušet 
nové nástroje a rozšířit tak 
svůj „vozový park“ o nové 

zvukové „barvičky“.   
Proto mě potěšilo, že v 

souvislosti s blížícím se 
výročím 50 let Olympicu jsem 

byl prostřednictvím Pavla 
Plecháče, bubeníka, maji-

tele hudebního obchodu 
„Hudebniny Speciál“ a 
zároveň autorizovaného 
prodejce kytar Schec-
ter v České republice, 

osloven, zda bych si 
nechtěl vyzkoušet ně-
kterou baskytaru z je-

jich kolekce. Konkrétně 
šlo o modely Stargazer 

5 a Damien 5.  
Oba nástroje mají rozhodně 

své přednosti. Damien 5 je 
velmi „pohledná agresivní 

krasavice“, ale podobný typ 
basy již mám, takže jsem se 

více zaměřil na Stargazer 5. 
Tahle basa vás zaujme již na 

první pohled svým designem, 
který velmi připomíná legen-

dárního Rickenbakera, avšak s 
vlastními originálními prvky.  
Celkové zpracování budí do-

jem kvalitní práce. Tělo je 

Skupina 
OLYMPIC

oslaví letos na konci roku 
50 let své hudební 

činnosti.. 

Blackjack
ATX C-1

Blackjack
ATX C-1FR

Blackjack
ATX Solo-6
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Kdo chce zahrát démonům, volí 
SCHECTER. 

Pro perfektní studiovou kvalitu i  pro 
pódiové řádění - to je řada BLACK-
JACK ATX. Chlubí se aktivními 
snímači SEYMOUR DUNCAN 
BLACKOUTS AHB-1, známými pro 
svůj nezaměnitelně agresivní tón.  
Na výběr je klasická šestistrunná 
ATX C-1 s i bez tremola, dále les-
paulovská ATX SOLO-6 a sedmi-
strunná ATX C-7, opět s tremolem 
či bez něj. Jako pekelné zjevení jeví 
se osmistrunná Zabijanda ATX C-8, 
tolik oblíbená metalovými démony.  
Šestistrunné modely zdobí 
mahagon či javor (barevná 
variace SUNBURST), hmat-
ník z ebenu a lepený krk ze 
tří vrstev ebenového dřeva. 
Na výběr je z těchto barev: 
zestárlá bílá (AGED WHITE), 
paprskově slunečná (SUN-
BURST) nebo zestárlá saténová 
čerň (AGED BLACK SATIN) 
Tělo sedmistrunek a os-
mistrunné Zabíječky je 
postaveno z ušlechtilého 
mahagonu, hmatník je z 
ebenu a i lepený krk je z 
tří vrstev ebenu. Menzura 
je prodloužená na 26,5“ 
při zachování klasických 
24 JUMBO pražců. 
Sáhnout se dá po těchto bar-
vách: zestárlá bílá (AGED WHITE) 
nebo zestárlá saténová čerň (AGED 
BLACK SATIN). 

 
 
 
Hlavní specifikace: 

SEYMOUR DUNCAN set aktivních 
snímačů AHB-1 

Ebenový hmatník s perleťovou ntarzií  
FLOYD ROSE 1000 series



Ahoj Petře, gratuluji k novému přírustku v rodině. Máš no-
vých radostí více?

Ano, novou SCHECTER kytaru DAMIEN ELITE. Je to radost. Pravdou 
je, že s novou kytarou je třeba se skamarádit. To znamená hrát na ní 

určitou dobu. Teď jsem tak na prvních námluvách.  
Je známo, že na kytary SCHECTER s oblibou hrají vyznavači 
tvrdších hudebních stylů. V jakých písních můžeme u Tebe 

zaslechnout volání SCHECTER kytary? 
Jedna z prvních věcí, které vždy udělám je, že s novou kytarou složím 

novou píseň. Už ten zvuk předurčí, jak ta píseň bude vypadat. Je to 
velká inspirace. Pokud naznačuješ, že je kytara na tvrdší muziku, tak to 

se v mém případě teprve uvidí. 
V začátcích své kariéry jsi drtil JOLANU, poté GIBSON LES 

PAUL. Nyní používáš mnoho nástrojů. Co pro Tebe kytara 
vlastně znamená?

Kytara je součást mýho života, bez které bych nemohl žít. Jsem na ní 
tak závislej, že ji beru s sebou i na dovolenou. Nedovedu si prostě 

představit stav, že si budu chtít zahrát a nebudu mít k dispozici kytaru. 
V současnosti přidáváš volume na aparátech Hughes & 

Kettner, ale většinu kariéry Tvou kytaru nerozlučně spojoval 
kabel s přístroji MARSHALL. Který model Tě nejvíce oslovil a 

proč? 
Mám rád devítistovku, ale i 30 wattovýho lampáče Valvestate, na kte-

rého cvičím a skládám písně. Občas ho beru do hospody, kde celý léto 
hrajeme se Souseďankou. 

Brzy vyrážíš na special turné 3G. Co znamená ono 3G a s kým 
se vlastně podělíš o místo na pódiu?

Letos v září pojedeme pár koncertů S „Kirkem“ Běhunkem a Milošem 
„Mimi“ Knoppem. Budu mít asi půl hodinu prostoru, kde bych rád 

ukázal divákům, co ve mně je. Už teď se na to připravuji. 

Můžeš prozradit něco nového o chystaných hudebních projek-
tech? 

Nejblíže je teď oslava padesátin Olympicu. Začnem v listopadu a 1.12. 
bude největší koncert v Praze v O2 Aréně. Celý tour pojedeme s Národ-

ním symfonickým orchestrem. Moc se na to těším. Začátkem příštího 
roku pak jedeme na měsíc do Austrálie. 

Na kus řeči
s Petrem Jandou 

Hudbě zdar! 
Milan Broum

z jasanu, dvouoktávový krk z 
javoru, hmatník je palisandrový s 
abalonovými intarziemi.Mecha-
nika je celá ve stříbře, pěkně drží 
ladění, kobylka vypadá robustně 
a bytelně. Aktivní elektronika je 
dvoupásmová, přičemž knoflík 
hlasitosti lze použít k zapojení 
EMG snímačů paralelně nebo 
do série, což umožňuje bohaté 
možnosti k nastavení pestré 
škály výsledného zvuku. 
Myslím, že mi tato pěkná basič-
ka zapadne do mé kytarové ro-
diny a prosadí se na podzimních 
Olympických výročních koncer-
tech. Navíc jí doufám nebude 
smutno, protože už jednoho 
Schectera mám, a sice Stiletto 
Deluxe-8, kterého mám moc 
rád, je to pro mě taková basová 
„dvanáctka“.   
Firmě Schecter děkuji za pěkný 
nástroj a potencionálním basis-
tům, kteří si vyberou baskytaru 
této značky přeji maximální 
spokojenost s nástrojem. 
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SGR by SCHECTER
Tyto kytary zaujmou kromě kvalitního zpra-
cování jedním z nejpodstatnějších atributů 
při výběru nástroje - cenou. 
  
A to samozřejmě nejsou jediné vychy-
távky. Každou SGR kytaru dostanete 
v kvalitním obalu, který si můžete 
hodit na záda.  
Překvapí masivní konstrukce - nejsou 
to žádné křehotinky, ale pořádné, bez-
chybně zpracované kusy.  
Mnohé kytaristy trápí nerozhodnost, ke 
kterému tvaru a barvě nástroje se při 
výběru kytary přiklonit. SGR řada tuto 
záležitost zcela eliminuje.  
Na výběr je z mnoha tvarů a barev-
ných variací, takže na své si přijdou 
jak začínající metličky, tak i vyznavači 
umírněnějších stylů muziky.

Všechny modely kromě elektroakustik (ty 
mají smrkový top a mahagonové 
bočnice a zadní stranu) jsou ze 
šroubovaného javorového krku 
s palisandrovým hmatníkem a 
lipovým tělem.  
Elektrické kytary mají struny 
vedené skrze tělo, což je oblí-
bený trik pro delší a vyrovnaný 
sustain a udržení ladění.   
Nástroje jsou osazeny Black 
Chrome hardwarem a tón si 
můžete korigovat klasickým 
třípolohovým přepínačem. 

Snímače SGR by Sche-
cter Diamond Plus u 
kytar a Diamond Bass 
u baskytar hrají úderně až 
agresivně.

Kvalitou a designem se pyšní 
i elektroakustické kytary. Vestavěný 
preamp nabízí Low a High ekvalizér a určitě potěší 
ladička s LCD displejem.  
 
Tato elektroakustická Lady není jen „in black“, je 
také „in white“. Obě barevné provedení vypadají 
impozantně, i díky gothickým intarziím.

Kytary jsou 
zobrazeny  

v následujícím 
pořadí (L-P): 

SGR C-7 
SGR C-1 
SGR 1AC 
SGR 006 

SGR Solo6 
SGR C-4 
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Mnohými cenami 
ověnčený MARK V
v jedinečném hávu: 

mahagon, javor, 
líska. Ruční intarzie 

je, kromě jiných,  
z perleti, zlata, 

platiny a stříbra.
Užijte si 

tento pohled
…

MESA 
BOOGIE

není pouze
sériová 
výroba
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SH 4020 
To by nebyl SHADOW, aby nepřišel 
s další revoluční libůstkou. Nyní se 
jedná o PANORAMA efekt, kdy skrze 
předzesilovač korigujete úroveň pro-
storového poslechu, nebo-li jak bude 
posluchač vnímat výsledný zvuk, a to 
takto:
• struna E6 zní 100% na levém kanálu, 
zároveň na kanálu pravém zní 100% 
struna E1; 
• úroveň zvuku strun D4 a G3 je 50% 
na obou kanálech; 
• struna A5 je 75% pro levý kanál, 
kdežto na pravý kanál jde 25%; 
• struna B2 zní 25% na levé straně a 
75% na straně pravé.  
Můžete si tedy nastavit reverb pro 
melodické struny, basové ale zůsta-
nou čisté. Vše zní naprosto přirozeně, 
protože takto to zkrátka má být. Další 
vymožeností je snímač Nanoflex6. 
Tato ukázka lidského důvtipu v sobě 
ukrývá 6 Nanoflex snímačů. Ne, nejde 
o překlep či tiskovou chybu. Opravdu 
jde o 6 snímačů v jedné jednotce, 1 
snímač pro každou strunu. Nyní si tedy 
snadno můžete upravit míru hlasitosti 
každé jednotlivé struny, což v důsledku 
zajistí bezchybně vyvážený zvuk. A to 
mají posluchači rádi.  

Profesionální předzesilovač SH 4020 
disponuje jak snímačem Nanoflex6, tak 
i PANORAMA efektem. SH 4020 se 
instaluje na lub kytar. Nechybí klasická 
kontrola basů, středů a výšek, naopak 
překvapí fázový invertní spínač, který 
efektivně potlačuje zpětnou vazbu. 
Dále můžete ovládat úroveň Gainu pro 
každou strunu zvlášť. Automatická 
chromatická ladička je součástí. Nic 
nemůže zastínit nový SHADOW snímač 
SH 4020.

SH 927 NMG-4 a SH 928 NMG-4
Pokud vlastníte mandolínu, víte jak krásný zvuk se z tohoto kousku 
dřeva umí linout. Klasické snímače ale bohužel neumí naplno pře-
vést vibrace strun a těla. Buď jeden ze čtyř párů strun zní hlasitěji 
než ostatní nebo je slyšet nepříjemné cvakání, to když se trsátko 
dotkne strun. 
Nové snímače SH928 NMG-4 (pro mandolínu typu Te-
ardrop) a SH927 NMG-4 (pro Bluegrass mandolínu) vše 

mění. Obsahují 4 ovladatelné 
NanoMAG snímače pro každý 
pár strun zvlášť. To zaručuje 
perfektně vyvážený zvuk. 
Každý NanoMAG má svou 
GAIN kontrolu, dále se dají 
upravovat basy, výšky, středy 
a celková hlasitost. Zesilovače 
jsou 100% okleštěny o bru-
mové problémy díky aktivnímu 

předzesilovači. Odpadává i ono nechtěné cvakání. Instalace těchto 
vychytaných SHADOW výrobků je snadná a rychlá.

SH Sonic Doubleplay
Předzesilovače pro akustické a klasické kytary ze série 
SONIC jsou světoznámé díky několika důležitým atributům. Těmi 
jsou zvuková průzračnost, snadná instalace a kvalita. Jedinečnou 
technologickou vymožeností jsou snímače Nanoflex a NanoMAG. 
Nanoflex nejen, že klasicky snímá vibrace strun, snímá i rezonance 
těla kytary, oboje zároveň. Díky aktivnímu zesílení přímo v jednotce 
a 100% stínění celého systému je vyloučena jakákoli zvuková ztráta a 
výskyt brumu. NanoMAG je malý magnetický snímač pro akustické i 
elektrické kytary. Jde o jediný snímač na trhu, který poskytuje skvělý 
akustický zvuk, zároveň ale umí produkovat vřelý blues či jazz sound. 
Má neuvěřitelnou dynamiku a je velmi rezistentní k zpětné vazbě.  
Nový duální předzesilovač SH Sonic Doubleplay kombinuje oba tyto 
hi-fi snímače. Kontrolní jednotka SH Sonic Doubleplay je určena k 
zabudování do resonančního otvoru nástroje a hráče mile potěší i 
tónová kontrola. Nanoflex se upevňuje na kobylku, NanoMAG zase na 
úplný konec hmatníku. Zásah do kytary je minimální, i proto je tento 
výrobek tolik oblíbený.

SH 4012
I u tohoto předzesilovače SH 
4012 najdeme revoluční PANORA-
MA efekt. Opět se instaluje  na 
lub kytar a ani zde nechybí fázový 
invertní spínač pro potlačení zpětné 
vazby. Kontrolovat můžete basy, 
středy a výšky. Na tomto chytrém 
kousku najdete i VOLUME ovladač 
a oddělené ovladače pro nastavení 
basových a melodických strun. Je 
zabudována i chromatická ladička. 
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SH BB 60 British Blueser
Tento pasivní snímač poskytuje teplý, 
bluesový tón. Ideální pro crunchové riffy a 
legendární „women“ zvuk. 

Nové pasivní snímače nadchnou 
variabilitou a perfektním zvukem. 
Všechny mají 4 vodičové výstupy, pouzdro 
a spodní pláty jsou vyrobeny z německého 
stříbra. Dostupné jsou snímače kobylkové, 
ale i krkové. 

SH 4000
Tento předzesilovač je sice ochuzen o 
PANORAMA efekt, ale čaruje díky Nanof-
lex6 snímači. Fá-
zovým invertním 
spínačem opět 
zkrotíte zpětnou 
vazbu. Klasicky 
můžete ovládat 
nastavení basů, 
středů, výšek 
a celkové 
hlasitosti. 
Zabudovaná 
chromatic-
ká ladička.

H TS 80 Tapping Sweeper
Pokud chcete hrát ještě rychleji s naprosto 
čistými výškami, Tapping Sweeper je jas-
nou volbou. Funguje jak ve světe lampo-
vých aparátů, tak i v krajině modelingových 
předzesilovačů. 

SH SR 70 Stadium Rocker
Perfektní kombinace Vintage tónu a 
muskulaturního zvuku.

Kytarista slovenské pop- 
punk-core formace Zoči 
Voči, která si získavá čím 
dál tím větší popularitu na 
Slovensku, ale i v České re- 
publice. Na kytaru začal hrát  
jako 11-letý a to díky Metallice,  
kterou poslouchal každý den. 
Od prvního momentu, kdy se  
chopil kytary, šel za svým cílem, 
tvrdě na sobě pracoval a věděl,  
že díky tomu bude úspěšný. 
K jeho nejoblíbenějším nástrojům 
patří kytary řady Tempest.

Jano 
PISOŇ 
nový démon
Schecter komunity

Chris GARZA 
Suicide Silence

Jmenuji se Chris Garza
...hraju na SCHECTER 

...hraju dobře.
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Reference Pure

Vision Doublebass

Reference Pure se objevují 
v novém, atraktivním designu, který měl 
premiéru na frankfurtském veletrhu. Sada 
Reference Pure je sestavena z tenkostěnných 
javorových bubnů a tato konkrétní sestava je 
nabízena s tomy o rozměrech 10x8“, 12x9“, 
s floor tomy 14x14“ a 16x16“ a basovým 
bubnem 22x18“. 

Limitovaná edice Vision VBA
(určená pouze pro Evropu) s povrchovou úpravou 

Artisan II. Bubny jsou vyrobené v kombinaci bříza-lípa a 
dodávají se v konfiguraci: Bass drum 22 x 18“ (nevrta-
ný), tomy 10x7“ a 12x8“, floor tomy 14x12“ a 16x14“, 

snare drum 15x5,5“. K soupravě patří velice kvalitní 
hardware řady 890. Na tomech a floor tomech jsou 

blány Remo Pinstripe, basový buben je vybaven 
blánou Remo Powerstroke 3.  

Nahoře  Starry Nights, vlevo Space Junk.

Pearl VBA
Limited Messe Edition

VB10x08T, VB12x09T, VB13x10T, VB14x14FT, 
VB1616FT, VB22x18 BD x 2, VB1455S, HWP-890,

BC-890, P-890, HA-100, TH 88I, Barva: C31
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převod (direct drive), proto 
firma vyslyšela hlas lidu 
a Demona letos vybavi-
la řetězovým převodem, 

který dělá tento pedál ještě 
univerzálnějším. Řetěz je 

dvojitý, působí masivně, ale 
je odlehčený a pedál tím 
pádem reaguje naprosto 

přesně na pohyb nohy. 
A je samozřejmě 

oranžový…

ePRO TruTracPack
Je libo učinit z akustických bicích elektrické? 

Snadná pomoc: použijte zázračný balíček PEARL 
TRUTRAC PACK! Obsahuje blány se snímači, které 
snadno nasadíte na akustické bubny (prostě vymě-

níte blány, tak jak jste to dělali snad už tisíckrát), 
pomocí kabelů, které jsou součástí balení, připojíte 

k modulu a můžete se pustit do hraní. TRUTRAC 
PACK bude k dispozici ve dvou verzích s rozměry 

blan 10, 12, 14, 16, respektive 12, 13, 14 a 16 
palců. Blána na basový buben se musí upravit 

pomocí „Bass Drum Head Preparation Setu“. Pokud 
se vám bude zdát, že už jste tyto blány někde vidě-

li, tak vězte, že je jimi osazena 
sada PEARL E-PRO LIVE.

Demon Drive Chain
Když v roce 2009 přišel Pearl s vrcholným dílem 

svých vývojářů, pedálem Demon Drive, způsobil v 
bubenických vodách slušné vlnobití. Ne každému 

ovšem vyhovoval pevný 

Dokonalá harmonie detailů... 
PEARL Masters Premium Legend (nahoře)
PEARL Masters Premium Maple (dolů)
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BICÍ
Natal nabízí sady z pěti materiálů: jasan, bříza, javor, 
ořech, bubinga. U všech materiálů nabízí 14 nakon-

figurovaných sestav včetně dvou jazzových s 18“ 
kopákem, nenabízí žádnou dvoukopákovou. 

 
 
 
 
 
 

BUBÍNKY
Dřevěné:

ze stejných materiálů jako soupravy a v osmi rozmě-
rech od 10x5,5“ až po 14x6,5“. Zvláštní série Stave 

Snares jsou ručně smontované bubínky z jasanu, 
javoru nebo bubingy s unikátními výrobními čísly.

 

NATAL
BICÍ & PERKUSE
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PERKUSE
 

Conga: hodně dobře vypadá řada Fuego ze siamského 
dubu, další materiály jsou jasan a sklolaminát 

Bonga: stejné řady i materiály jako conga 
Cajony: barevné verze burl (něco jako přírodní dřevo), 
mahagon, červená a černá djembe: standardní djembe 

v rozměrech 6, 8, 10 a 12“ africké bubny dundun: 
tohle moc k vidění není, je to prapůvodně domorodý 
válcovitý buben s provazovým laděním (http://natald-

rums.com/percussion/dunduns)  
Shakery: standardní verze, od dřevěných přes kovové 
až po caxixi Maracas: s dřevěnou nebo umělohmotnou 

rukojetí  
Tamburíny: do ruky i k připevnění na buben 

Cowbelly: ve třech velikostech (small, medium, large) 

Brian TICHY (Whitesnake, Billy Idol, Ozzy Osbourne, 
Seether, Velvet Revolver, Foreigner, Pride & Glory, 

Glenn Hughes, Sass Jordan a Slash‘s Snakepit

Cabasy: ve třech velikostech (small, medium, large)  
Wood bloky: plastikové nebo dřevěné (ve dvou veli-
kostech) claves: african claves (tvarované) a dřevěné 

claves (ve dvou velikostech)  
Wind chimes: ve třech provedeních

(12, 27 a 54 tyčinek).

BUBÍNKY
Kovové: 

ručně kované, kovové, mosazné, pochromovaná mo-
saz, bronz a hliník. A nakonec Aged Bronze Limited 
Edition. Rozměry od 10x5,5“ do 14x6,5“ plus čtyři 

verze piccolo (od 10x4“ do 14x4“). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HARDWARE
Pro Series:

na pohled sice působí trochu retro, ale vypadají 
stabilně, výhodou je „bezzoubkové“, čili plynulé na-
stavení vrchního kloubu (Pearl to dělá od řady 900).

Standard Series: 
standardní hardware (jak ostatně název napovídá), 

vypadá spolehlivě. 
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Paiste ALPHA BOOMER
Tak jako je Josef Švejk tváří hospody U Kalicha, stejně tak je s činely PAISTE spojován věčně rozesmátý ksichtík Nicko 

McBraina, úderné jednotky legendárních Iron Maiden. A jelikož si jeho přízně u Paistů váží, věnovali mu celou novou 
sérii činelů. Tato sada vychází z řady Alpha a zahrnuje již dříve vyráběný a rockovými bubeníky opěvovaný ride Power-
slave, crashe od šestnácti do dvaceti palců, hi-hat 14“, chinu 18“a splash 12“. Činely jsou vyrobeny ze slitiny CuSn8 

Bronze, známé též jako 2002 Bronze a mají povrchovou úpravu „briliant“. Všechny nápisy jsou vyvedeny v modré barvě. 
Rockeři, neváhejte!

PAISTE RUDE
Neexistuje více metalová nebo punková 
řada této kvality,než je Rude.Tato serie  

je svým pojetím přímo spjata s hudební 
revolucí na konci sedmdesátých let a s pří-

chodem tvrdé hudby vůbec.Od roku 1980 
vyráběna ze slitiny CuSn8, neboli bronz 
2002.Pro svůj kovově silný a energicky 
řezavý zvuk,jako stvořený pro agresivní 

styly,jsou tyto činely již řadu let používány 
hráči jako Dave Lombardo, Joey Jordi-

son,Charlie Benante a mnohými dalšími 
střelmistry těžkého kovu. 

Paiste RUDE WILD
Novinková china v rozměrech 16‘,18‘,20‘ doplňující řadu Rude 
o dalšího „kultivovaného řvouna“. Masivní činel s agresivním, 
syrovým zvukem pro hlasité hudební styly. 
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Ndugu Chancler´s Masterpiece
TWENTY MASTERS COLLECTION 22“ Crisp Ride ROSIE

Ze série Artist Inspiration 
pochází další letošní 

novinka firmy PAISTE. 
Ve spolupráci s 

bubenickou celebritou 
Ndugu Chanclerem (ano, 

to je ten, který kromě 
hraní s Weather Report, 
Santanou, Hancockem a 
spoustou dalších nahrál 

jistému Jacksonovi 
groove k „Billie Jean“) 

byl vyroben skvělý 
dvaadvacetipalcový 

TWENTY CRISP RIDE. 
Ačkoli vychází ze zvukově 

„temnější“ řady Twenty, 
jeho sound je jasnější a 

zářivější než ostatní činely 
z této řady a jeho bell zní 

čistě, ale přitom diskrétně 
a příjemně. Na počest své 

matky ho Ndugu nazval 
„Rosie“ a nechal ozdobit 

notovou osnovou a růží… 

Joey Jordison 
BLACK ALPHA
Hyper-inovovaná černá edice 
kultovních činelů Black Alpha 
bijce ze Slipknot, Joeye Jordisona, 
tentokrát s dodatkem Hyper. Činely 
jsou potištěny hned devíti stříbrný-
mi tribal S-logy a vyrobeny  
z oblíbeného 2002 bronzu.
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Ze švýcarských luhů a hájů k nám kromě hodinek a 
děrovaných sýrů právě dorazila nová řada činelů značky 

PAISTE pod označením PST-8.  
A znalci už tuší, že jde o dlouho toužebně očekávané vyplnění 

prostoru mezi řadou PST-5 a řadou Alpha. Nová série PST-8 je 
vyrobena ze slitiny CuSn8 Bronze, známé též jako „2002 Bronze“. 

Tato slitina zajišťuje výbornou zvukovou kvalitu těchto činelů, které se 
dají použít do všech druhů hudby a to jak na živé hraní, tak do studia. 

A aby bubenická radost z této řady byla úplná, 
dlužno dodat, že zvukově (a díky povrchové 

úpravě „Reflector“ i vizuelně) má řada PST-8 
blízko k Alphám, ale cenově je zase blíže PST-5. 

No prostě ideální kombinace 
pro většinu hráčů, kteří nemohou 

investovat velké peníze, ale 
chtějí kvalitní zvuk. 

PAISTE PST8

Paiste 2002
GIGA BELL RIDE

Ride vyvinutý ve spolupráci s brazilským metalovým 
bubeníkem Aquilesem Priesterem. Černému činelu 

dominuje masivní, bezmála osmipalcový „pupek“ s jas-
ným, skelným zvukem, vhodným pro všechny bubeníky, 

kteří si oblíbili vyhrávky na tuto část činelu.
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Vinnie Colaiuta
a Paiste Formula 602
Paiste family se rozrostla o další bubenickou legendu. 
Elitní hráč na bicí nástroje, který prošel smetánkou svě-
tové muziky - Frank Zappa, Joni Mitchell, Barbra Strei-
sand, Chaka Khan, Megadeth, The Beach Boys, Leonard 
Cohen, Jeff Beck, Chick Corea, Herbie Hancock, Quincy 
Jones, John Patitucci, Robben Ford - ... si teď vybral za 
partnera další hvězdu: činely PAISTE Formula 602.
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5 otázek pro 1 bubeníka rozhovor s Pavlem Valdmanem

• Pavle, tak jak to jde? Na co se můžeme těšit?
Vrátil jsem se na 2 měsíce zpět do ČR, kde jsem pořádal 
své bubenické kurzy nazvané Pavel Valdman Drum Days. 
Dále absolvuji pár koncertů s Jankem Ledeckým, ale spíše 
je to dovolená a přípravy na stěhování, jelikož se stěhuji z 
Bostonu do Los Angeles. Mé plány do budoucna jsou tím 
pádem život v LA a hraní s mou kapelou Sinister Grin. Pro 
velký ohlas po letních Pavel Valdman Drum Days jsem se 
rozhodl udělat další v listopadu a prosinci 2012. 
• Určitě by mě zajímalo, jaký resp. jaké jsou nej-
větší rozdíly ve studiu v ČR a v USA? 
Já jsem před Berklee studoval Pražskou Konzervatoř. Hlav-
ní a nesrovnatelný rozdíl je v tom, že Berklee je soukromá 
škola, kde školné na jeden akademický rok je okolo 
35 000 $ a Pražská Konzervatoř je státní škola… Tudíž je 
pomalu nemožné porovnávat třeba vybavení a zázemí těch-
to dvou škol. Když toto pomineme, tak rozdíl číslo jedna je 
konkurence. Berklee má okolo 4000 studentů a z toho je 

• Největší překvapení na naší i zahraniční hudeb-
ní scéně? 
Největší překvapení pro mne je Dubstep. Moc se mi to 
líbí. Pracuji s kamarády z Berklee na jednom tracku, ke 
kterému bych chtěl udělat drum cover. O české scéně po-
pravdě nemám už takový přehled. Vím, že každým rokem 

přes 400 bubeníků. Okolo 400 lidí bylo na celé Konzerva-
toři. Mladí muzikanti jsou tam strašně všestranní. Málokdo 
z nich ovládá jen jeden nástroj, vždy nejméně 2-3. Ovládat 
v tomto případě znamená, že na všechny hrajou skvěle… 
Dále jsou velmi daleko co se týče práce s hudebním soft-
warem jako je ProTools, Logic atd. Umí si nahrát nástroje, 
zmixovat a i zmasterovat.   
Škola je rozhodně náročnějsí co se přípravy na hodiny 
týče. Bylo normální, že jsem měl týden na to, abych po-
povou písničku zaranžoval pro jazzový kvartet. Když jsem 
se učil s hudebními programy, z hodiny na hodinu jsem 
musel mít hotový minutový jingle, který obsahoval všech-
ny zvuky, efekty atd. Čtvrtletní a pololetní test z Harmonie 
vypadal tak, že jsem musel reharmonizovat písničky od 
Stinga nebo opět nějaký jazzový standart - udělat partituru, 
natočit s kamarády a přinést na CD. Takovýchto projektů i 
z jiných předmětů se mi sešlo třeba 5 najednou. Už vím, 
jak to vypadá 2 dny nespat a pořád psát nějaké noty..  
 

To, že není bubeník jako bubeník, nám může velmi jednoduše dokázat právě „náš“ hráč Pavel Valdman. Je to člověk, 
který umí si jít za svým cílem. V současné době studuje na slavné Berklee v USA. Pavel se snaží vlastní sny realizovat a 
uvidíme v brzké budoucnosti, jestli se „americký sen“ vyplní.
Tento rozhovor probíhal na dálku a prostřednictvím mailů. Důvod je zřejmý. Pavel, ač v Evropě, a na dovolené, má času 
pomálu a je velmi pracovně vytížený.

přibyde pár nových jmen ze všech těch možných soutěží 
a někteří moji kamarádi je pak doprovazí, ale to je asi tak 
vše, co o současném hudebním dění v ČR vím. Na české 
bubenické scéně mě vždycky něčím překvapí Roman 
Vícha, vynikající, moderně znějící bubeník. Pokaždé, když 
jsem v ČR snažím se zajít na nějaký jeho koncert.
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Ze zahraničních se mi toho líbí strašně moc, ale českým 
muzikantům bych doporučil Robert Glasper Experiment a 
Snarky Puppy. 
• ... oblíbený festival u nás?
Já jsem je v roce 2008 a 2009 objel snad všechny.  
V paměti mi utkvěla Sázava a Trutnov. Super lidi, atmosfé-
ra, stage, zvuk, servis… Všechno bylo vynikající.  
• Kapela snů + vzory? 
Těch kapel je spousta - Living Colour, Sevendust, Foo 
Fighters, The Mars Volta, Rage Against The Machine, Red 
Hot Chilli Peppers, Stone Temple Pilots atd. Ale věc je ta, 
že se mnou za bicími by nezněly, tak jak zní… Ty kapely 
mají originální sound, díky tomu, kdo tam je. Jakákoliv 
změna to může totálně narušit či ten sound změnit. Já 
bych radši využil všechny ty věci, kterými mě tyto kapely 
ovlivnily a skládal hudbu se svou kapelou. K bubeníkům… 
Mně strašně baví bubeníci, kteří mají svůj originální, oso-
bitý sound. Na Berklee jsme často dělali věci, že jsme si 
pouštěli 10-20 vteřin písničky a hádali, kdo hraje na bicí. 
Vím jak zní snare Virgila Donatiho, hi hat Chada Smitha, 
fills Vinnieho Colaiuty, ride Jo Jonese a samozřejmě 
Dennise Chamberse poznáte pomalu od první noty... Co 
se přímo bubenických vzorů týče, i to se postupem času 
mění… Už mě tolik nebaví bubeníci, kteří mě bavili, když 
mi bylo 16. Mezi ty, co mě v minulosti ovlivnili nejvíce 
a které jsem nejvíce „stahoval“ byli jednoznačně Dennis 
Chambers, Will Calhoun, Vinnie Paul, Tony Royster Jr., 
Brooks Wackerman, Mike Bordin, Chad Smith atd. Poté, 
co jsem začal studovat Berklee, se to diametrálně rozšířilo 
o bubeníky, kteří vychází z tzv. Gospel Drumming. Takže 
Thomas Pridgen, Chris Coleman, Ronald Bruner, Spanky 
McCurdy, Brian Frasier Moore, Calvin Rodgers, Teddy 
Campbell a spousta dalších… 

 

Pavel Valdman o své výbavě:
Pearl Masters MCX Limited Edition with black 
hardware (22x18, 10x9, 12x10, 14x12). 
Jelikož ji ale mám v USA použivám na svých klinikách vět-
šinou Pearl Masters Premium anebo Pearl Reference Pure
a to v konfiguraci 22x18, 10x8, 12x9, 14x14, 16x16. 
Činely PAISTE: 13“ Twenty Hi Hat, 18“ Signature Reflec-
tor Heavy Full Crash, 18“ Alpha Swiss Crash, 20“ Twenty 
Crash, 20“ Signature Reflector Bell Ride, 18“ 2002 Novo 
China + 17“ Twenty Crash na vrchu.
Bicí, které mně přímo nadchly jsou Pearl Reference Pure. 
Měl jsem možost na ně hrát jeden ze svých seminařů a byl 
jsem naprosto unesen jejich zvukem.
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Ale také bych zmínil jména jako Chris „Daddy“ Dave, Mark 
Juliana, Antonio Sanchez, Ari Hoenig a spoustu mých 
kamarádů z Berklee, o kterých brzy uslyšíme - Nick Smith, 
Darion Ja‘Von, Justin Tyson, Adolfo Torres, Matt Garstka, 
JP Bouvet, Calvin Fenner… 
Jedno jméno je však pro mne osobně absolutně nad 
všemi zmíněnými a to je Dave DiCenso. Dave byl 2 roky 
mým učitelem na Berklee. On byl důvod, proč jsem tam 
šel, i když jsem věděl, že mě to vyjde na bez mála milion 
korun. Kvůli němu jsem tam také vydržel další dva roky. 
Dave je nejen neobyčejně originálně znějící bubeník, ale 
vynikající mentor. Pracovali jsme hodně na mém zvuku. 
Také na lineárním hraní. Dave se mnou začal rozvíjet tzv. 
„pátou končetinu“, a to je hlas. To spočívalo v tom zpívat 
si určitou frázi a přitom být schopen buďto posouvat 
rytmus, který hrajete o šestnáctinu doprava doleva a nebo 
naopak držet rytmus a posouvat tím samým způsobem 
zpěv. Samozřejmě bez narušení toho druhého. Toto celé 
zlepší hlavně vaše „vnitřní hodiny“. To je jen pár věcí, ze 
všech těch, na kterých jsme pracovali. Dave pro mne byl 
bezpochyby největší inspirace za posledních 6 let. 
 



01TX5AW
Hickory 5A

03 TX5BW
Hickory 5B

02 LA5AW
LA Spec 5A 

Size LA logo

04 H-RODS
Hot Rods 

05 LAU5AW
LA Spec 5A 
Size 10 pr bulk

07 TX7AW
Hickory 7A

09 PW747W
Oak 747 
Neil Peart

... PW5BW
Oak 5B

TOP 10

06 TX5AN
Hickory 5AN

nylon

08 PW5AW
Oak 5A

10 TX5BN
Hickory 5B 

nylon
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Bubenická škola jinak
www.bubenickaskola.cz

Bubenická škola Ivo Batouška tvoří vlastní unikátní metodikou 
výuky most mezi konvencí a alternativou. Ivo Batoušek svéráz-

ně, ale výstižně představuje tento projekt:
„Učím ty, kterým hoří srdce láskou k bubnům a rytmům, ne ty, kteří o 

bubnování jen mluví a píší na bubenických fórech. Chceš si splnit svůj 
sen z dětství? Chceš se zdokonalit v tom co již umíš? Chceš získat jiný 

pohled na to, co máš tak rád? Prima. Přestaň stahovat stopadesáté video 
se strhující technikou, nekopíruj si osmdesátý svazek not od velmistrů 

bubenického řemesla. 

Podívej se na úvodní 
video na stránce 

www.bubenickaskola.cz
a pokud se ti má filosofie 

výuky bude líbit, zaregistruj se 
a získáš přístup k první lekci 

zdarma. Těším se na Tebe. Ivo“

Brian TICHY
v ČR a na Slovensku 
30. 9. - 2. 10. 2012 
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Když se Joe Bonamassa chce 
opravdově sólově vyjádřit…a 
vyřádit, potom šlápne na tento 
Custom Cry Baby pedál. To 
je důvod, proč je tato nová 
mašinka vyladěná přesně podle 
představ tohoto kytaristy - co 
se designu i zvuku týká. Proto 
například tento Cry Baby wah 
disponuje možností vypnout/
zapnout True-Bypass, přesně 
jak to má pan Joe rád. Vintage  
Halo cívka pro vyšší harmonický 
obsah potěší každého blues-
funky-jazzového kytaristu. Estéty 
uchvátí měděný top s hladkým 
povrchem. Vzhledem ke svému 
ohromnému sweep rozsahu, je 
to jeden z nejexpresivnějších 
pedálů vůbec.

Nastupuje nový kytarový 
efekt M77 s klasickým 
overdrive obvodem 
(vše 100% analogové) 
a vylepšenými modifi-
kacemi. Herní flexibilitu 
umocní možnost ovládat 
knoflík 100HZ cut. Pře-
pínač BUMP nakopne 
do boost režimu střední 
a basové frekvence. 
True bypass snad ani 
netřeba zmiňovat. Krás-
ná a užitečná krabička.

Z inovované MXR 
řady přichází tento 

vyjímečný kousek. Bass 
Fuzz Deluxe krabička 
klasického MXR tvaru 

je ideální pomocník 
pro moderní styly hry, 

neztratí se ale i 
v klasických basových 

linkách. Co ho činí 
opravdu vyjímečným, 
je oddělená kontrola 

nad Dry a Wet levelem! 
Dále disponuje 

unikátním Distortion 
obvodem a true 

bypassem.

MXR Custom 
Badass
Modified OD

MXR Bass 
Fuzz Deluxe

Dunlop
BOB MARLEY

Dunlop 
struny pro

Joe Bonamassa
Signature Crybay

Variace na reagge téma 
rovná se bohatý výběr 
originálních pásů ze 
směsi bavlny, polyesteru 
a - jak jinak než - konopí. 
Snadno nastavitelná 
délka 92-158 cm padne 
každému kytaristovi či 
basákovi. Pásy jsou 
prozářené klasickými 
barvami Boba Marleyho.

Dunlop ukulele struny 
nabízejí tradiční 
rovnováhu mezi  teplými, 
naprosto čistými tóny 
a vynikající dynamikou 
a sustainem. Jsou 
vyráběny  patentovanou 
směsí nylonových 
monovláken pro lepší 
flexibilitu, ladění a 
životnost. Pro zajištění 
dokonalé jednolitosti 
jsou struny při výrobě 
kontrolovány laserem.

Dunlop
Pedal Board
Kdo touží po zabijáckém 
pedalboardu a zároveň si je 
vědom kvality DUNLOP pedálů 
a krabiček, může se zarado-
vat. Pedalboard je osazen 
tak, aby vytvořil zázemí 
pro verzatilní hráče. Proto 
vedle sebe můžeme v jed-
né lajně vidět CHORUS, 
DISTORTION, PHASER, CAE 
WAH pedál, DVP1 VOLUME pedál atd. Veškerá elektronika je navíc napájena zdrojem 
MC403. 100% účinek je tedy zaručen! Šasi je opravdu robustní a krásné na pohled.
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MXR Slash Octave Fuzz

Dunlop
Zakk Wylde Rotovibe

Dunlop
LUCKY 13 

Way Huge
Red Llama
Overdrive

Dunlop a Lucky 13 opět 
spojili své síly…Nové 

provedení pro rok 2012 
jistě oslní ty, co věří na 

šťastnou třináctku. Ale
nejde jen o čísla nebo 
hodnoty. Hodnotné je i 

komfortní lemování hran, 
extra dlouhá délka 

popruhů a kožené konce. 
Nenechte si ujít své 

štěstí!

Toto není kopírování, ale pokra-
čování z bodu, kde průkopnický 
archetyp v roce 1999 skončil. 
Každá funkce, která učinila Red 
Llamu tak mocným artiklem, je 
stále na svém místě – přesně 
tam, kde je Mr. Huge kdysi 
nechal. Otočením drive knoflíku 
začnete jemným zbroušením 
zvuku a skončíte v propasti 
masivního zkreslení.

Novátorský a klasický zároveň. Slash Wah Vám zasadí ránu brutálním high gain zkreslením, 
zároveň však umí pohladit zpěvavým tónem ve výškách. Přístroj je naladěn na nižší frekvenci  
a pyšní se custom-vinutím rezonanční cívky. 
Hráče určitě potěší  obrovský dynamický 
rozsah a velmi bohatý sweep. Praktická LED 
dioda signalizuje, zda je zkreslení v režimu 
On/Off, stejně tak Vám dá i vědět, zda WAH je 
či není v pohotovostním režimu. WAH už tedy 
nebude střelbou od boku pokaždé, když šláp-
nete na pedál. Vychytávka - díky snadné přístup-
nosti k baterii již nemusíte zápolit se šroubovákem.

Tři samostatné efekty v jedné krabičce? Proč ne?! O 
oktávu níže položené zavrčení, silný fuzz ála 70. léta a 

psychedelická řetězová pila  vyhoněná o oktávu výše 
– jste pánem publika! Díky těmto knoflíkům můžete 

svůj zvuk kombinovat a tvarovat dle Vaší hráčské 
libosti. Vše je naprosto analogové a navíc ozdobené 

specifickou SLASH grafikou. True Hardwire Bybass je 
samozřejmostí.

Dunlop představuje efekt navozující pocit, že 
máte hlavu v rotujícím reproduktoru…ale přitom 

vám to vůbec nevadí. Custom tvarování, zdrs-
něný běhoun a čisté lakování dává tušit, že jde 
o výjimečný kousek. Tento limitovaný Rotovibe 

má stejnou intenzitu, rychlost ovládání a rotující 
účinky jako klasický Dunlop Rotovibe. Rotovibe 
pedál má Zakk Wylde ve svém pedalboardu již 
od roku 1988 a koření jím sóla a přidává barvu 
riffům…nebo ho používá zkrátka jako inspiraci 

při skládání songů. Proč? …PROTOvibe…“

Dunlop Slash Wah

John Petrucci
JAZZ III

Ultex materiál, zvýšená přilna-
vost a leštěný, zkosený konec 

- toť vlastnosti těchto trsátek, které 
naspecifikoval John Petrucci sám. 

Progresivní rockeři, progresujte 
více!

UKULELE
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Stylové  
plechovky 
s trsátky 

Pure Nickel

Phosphor Bronze

VCI technologie

Dunlop 
sběratelské 
plechové krabičky 
s trsátky jsou 
vskutku umělecká 
díla inspirovaná 
kultovními 
hudebníky. 
Jsou opakovaně 
použitelné 
a originální. 
Ideální dárek pro 
muzikanty i pro 
fanoušky ikon jako 
jsou např. Johny 
Cash, Grateful 
Dead, Frank Zappa 

Jak již název napovídá, tyto struny 
jsou ovinuty nejjemnějším, téměř 
stoprocentním niklem a jsou speciálně 
vyvinuty pro teplý tón, výborný sustain 
a hladké středy. Dunlop Pure Nickel 
struny nabízejí specifický rozsah tónů 
vhodný pro rock, blues, jazz. 

Extrémně plný, jasný až jasnozřivý tón a 
skvělá dynamika. Dlouhá životnost je u 
DUNLOP strun již samozřejmostí.

VCI je zkratka pro vypařovací inhibitory 
koroze. Ty představují látky, které 
zpomalují korozní proces. Struny jsou 
po vybalení suché a čisté, bez náznaku 
koroze. DUNLOP tuto technologii používá 
při výrobě resp. balení strun, zde 
konkrétně u nejoblíbenějších basových 
strun pro čtyř-, resp. pěti-strunné nástroje.
Nyní i v praktickém balení po dvou sadách!

Basový tón Killmistera z Motörhead  je 
osobitý stejně jako je více než osobitý tento 
muž sám, všemocné středy naložené tunami 
punche a crunche. Dunlop nyní nabízí hráčům 
stejnou sadu strun, které řídí Lemmyho ikonický tón.

Lemmy signature

Electric
GIG PACK

Proč nemít vše u sebe, 
v jednom balení po ruce? 
Dunlop GIG pack obsahu-

je 2 x balení oblíbených 
strun DEN1046, černý 

popruh a mix dvanácti po-
pulárních DUNLOP trsátek.
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CAE Buffer
Buffer - zabíječka problémů. 
Malá krabička, o které zatím 
málokterý kytarista ví. Ale 
mnozí ji ocení. Využije se 
hlavně  v pedalboardech, 
kdy se signál proudící v 
propojovacích kabelech 
zeslabuje, zejména pokud 
se kombinují efekty s 
rozdílnými impedancemi. 
Proč tedy nevyslat do 
apartátu neochuzený tón? 
Cae Buffer přidá signálu až 
+6 dBgainu! Navíc se Buffer 
může pyšnit výstupem pro 
ladičku, samostatný efektový 
chain nebo zesilovač.

V listopadu to bude přesně 70 let, 
co se v Seattlu narodil Johny Al-
len Hendrix, později známý jako 
Jimi Hendrix. Nikdo netuší, jaké 

další revoluce ve světě hudby 
by světu dal, kdyby nezemřel tak 

mlád. Jimi tu již není, jsou tu 
ale krabičky a pedály, vzdávající 
hold jeho experimentům s tóny. 

DUNLOP pro vás připravil jedineč-
nou limitovanou edici analogových 
krabiček a pedálu, s nimiž docílíte 

všech těch úžasných psychedelických 
zvuků, se kterými Jimi dobyl svět. 

Jim DUNLOP
Hendrix kolekce

Pod grafický design se podepsal legendární umělec John Van Hamersveld. Ochmý-
řená psychedelie, melancholický nářez, plačící tón…Jimi je opět zde.

Rock-Tips je speciální, neto-
xická látka na bázi lékařského 
lepidla určeného speciálně 
pro lidskou kůži. Ten, kdo 
den co den cvičí na kytaru 
či jiný strunný nástroj, nebo 
často koncertuje, zná potíže s 
mozoly a puchýři na bříškách 
prstů. Rock-Tips po aplikaci 

vytvoří na prstech ten-
kou ochrannou 
membránu, 
která vám 
umožní hrát 
déle a bez 

bolesti. Struny 
ale stále cítíte 

stejně a stejně 
tak i budete hrát. 
Další výhodou je, 

že Rock-Tips zacelí 
poškozenou kůži na 
prstech a zabrání 

tak rozšíření dalšího po-
škození kůže. Aplikace na 
prstech vydrží až 2 dny, 
jde ale i okamžitě smýt 
za použití horké vody a 
mýdla. Jedna lahvička 
vydrží na cca. 150 použi-
tí. Zpříjemněte si hraní s 
Rock-Tips…

R.T Rock-Tips
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a dalších.

 
mini rectifier custom úpravy

MESA znamená
nespokojit se s málem…
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a dalších.

WHAMMY pitch-shifter efekty s expression pedálem jsou 
celosvětově velmi oblíbené. Neobešlo by se bez nich řada 
profesionálních hudebníků, namátkou např. kytarista z 
Rammstein, Page Hamilton či Tommy Bolen. Whammy 
je zkrátka legenda mezi pedály. Kombinace  pitch-shifteru a 
harmonizeru je neobvyklá, rozšiřuje jejich možnosti a kontro-
lovat úrovně můžete pomocí expression pedálu.  
Pevné kovové šasi nenechá nikoho na pochybách, že jde 
o skutečnou německou kvalitu. Na topu naleznete vedle 
expression pedálu i  klasický spínač a rotační přepínač pro 
určení zvukového módu. Na boční straně je umístěn vstup 
pro adaptér, kdy oproti WHAMMY IV je napájení nyní i DC! 
MIDI lidi ocení možnost kontroloval pedál skrze externí MIDI 
kontrolér.

WHAMMY V umožňuje kytaristům a basákům pomocí ex-
pression pedálu ohýbat tón až o dvě oktávy nahoru či dolů a 
lahůdkou je funkce Dive Bomb, čili okamžitý sešup o tři 
oktávy dolů. Ale pozor, tady sranda teprve začíná. Nově mů-
žete ohýbat celé akordy, přičemž ladění je neustále stopro-
centní. CLASSIC mód (díky němu se WHAMMY stalo jedi-
nečně rozpoznatelným pedálem nejen díky svému designu), 
kdy si hrajete pouze s jednotlivými tóny, zůstává nezměněn. 

Další skupina efektů se nazývá  Harmony, kdy k původnímu 
signálu vygeneruje nový tón, který je o určitý zvolený interval 
posunut, a tyto dva tóny se smíchají. Eexpression pedál ve 
Vámi zvoleném rozsahu ohýbá nově vygenerový tón. 
Pro „hračičky“ je zde sekce Detune. Tato funkce vytvo-
ří kopii původního signálu, tu potom lehce rozladí a tuto 
disharmonii smíchá s původním zvukem. Pomocí expression 
pedálu se dále mění poměr mezi původním a rozladěným 
signálem. Mód Shallow způsobí jen jemné rozladění, Deep 
mód působí mnohem výrazněji. 

Novinka oproti starším modelům - TRUE HARDWIRE 
BYPASS - zaručuje naprosto nezkreslený přenos signálu při 
vypnutí pedálu.

WHAMMY 5
Kytarový efekt typu Pitch-Shifter  
s expression pedálem

Digitech iStomp
iSTOMP mění jednu jedinou věc: 

všechno! iStomp funguje stejně jako 
každý jiný stompbox.

Šlápnout na pedál, nastavit knoflíky a dostanete zvuk, 
jaký potřebujete. Největší rozdíl však spočívá v tom, 
že skrze iPod, iPhone či iPad můžete proměnit tuto 
kouzelnou krabičku v kterýkoli další Digitech efekt. 

Stačí vlastnit iPhone, iPod či iPad, připojit se ke stále 
se zvětšující sbírce e-pedálů a vybrat si, který efekt 

právě potřebujete. Během několika vteřin se iSTOMP 
nakonfiguruje a například DISTORTION zkreslení se 

změní ve FLANGER. Co ale činí tento malý zázrak 
ultra-výjimečným je možnost 

v klidu si na 5 minut vyzkoušet 
efekt, o kterém přemýšlíte,  

že stáhnete. 

Samozřejmě virtuálně přes Váš i-Přístroj. Stažený 
efekt v přístroji (iPod, iPhone či iPad) samozřejmě 

zůstane a Vy tak s sebou neustále nosíte vlastní 
pedalboard! Kdo iSTOMP již vlastní, potvrdí, že zvuk 

iSTOMP vs. originál efekt není ani muzikantským 
uchem rozpoznatelný. Ceny efektů jsou dostupné 

pro všechny. První dva jsou velkoryse zdarma, třetí 
za 0,79 Euro a každý další stažený efekt vyjde na 3 

Euro. V současnosti je k dispozici okolo 40 pedálů, 
ve finále jich má býti přes 70. Ke stažení jsou/budou 
i efekty, které již v podstatě nejsou k sehnání! Každý 

stažený efekt se dá ovládat pomocí 4 potenciome-
trů - identicky s ovládáním originálních kovových 

krabiček a co je opravdovou vychytávkou je možnost 
přiřadit ke každému jednotlivému efektu jinou barvu 

LED diody na topu iStompu. Součástí balení 
je i Smart kabel.
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Toto není klasický chordmaster. Tento je povýšený na hi-fi 
dáreček díky chromatické ladičce a metronomu. Digitální 

knihovna kytarových akordů byla nyní rozšířena na více než 
7000 nových akordů s levorukým i pravorukým režimem zob-

razení. Displej je pěkně podsvícený a to  vše je umístěné v 
zařízení kapesního formátu. 
Je to určitě praktický a ne-
ocenitelný průvodce k Vaší 

kytaře, se kterým můžete 
cestovat kamkoliv a zahrát 

cokoliv.

CTM

Camouflage trsátka
Celuloid je určitě jedním z nejoblíbenějších materiálů 
pro výrobu trsátek. Je dostupný v mnoha tvarech, 
barvách a tvrdostech a známý a oblíbený je hlavně pro 
svůj přirozený,  jakoby tlustý tón. Nyní tato oblíbená 
trsátka můžete mít také v této skvělé „camouflage“ 
úpravě. Přítelkyně a manželky 
čundráků mají o dárek navíc 
pro své protějšky. Tento 
syntetický materiál je 
používán pro výrobu 
trsátek už od začátku 
20. století, kdy se začal 
používat jako náhrada 
za přírodní želvovinu. 
Trstátka jsou dostupná v 
tvrdostech light, medium, 
heavy a extra heavy.

American Stage nástrojové kabely
V nástrojových kabelech American Stage kabelech proudí plnokrevná audiofilní kvalita, která je přímo předurčena 
k reprodukci věrně přeneseného zvuku z Vašeho nástroje. S naprostou eliminací indukovaných šumů a brumů se 

samozřejmě počítá. Unikátní tvarování hrotů GEO-TIP zaručuje bezpečné připojení do jakéhokoli nástroje, pedálu nebo 
zesilovače. Určitě potěší příjemně minimalistický design i tuhost kabelu, která zabraňuje poškození u jacků při kroucení. 

Výrobce vsadil na osvědčené délky 3m, 4,5m, 6m a 9m. Vybrané materiály a precizní výrobní metody. Zkrátka, 
American Stage pro každou stage!
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Profíci z Planet Waves si opravdu dokáží vyhrát… 
a vyhrávají. PW-CCT je rychlá a snadná pomůcka 
navržena pro práci s 1/4“ koaxiálními kabely Planet 
Waves. Obsahuje velmi ostrý kabelový nůž a tester, 
který zjistí zkrat a zda proud projde kabelem ku 
stoprocentní spokojenosti.

Cable Cutter& Tester  

MT-02

CP-09 kapodaster

CCT Mini Cable Cutter

Od hudebníků pro hudebníky - to je motto Planet 
Waves ladiček. Intuitivní funkce, přesnost ladění 
a snadno čitelný displej. Toť pouze krátký výčet 

předností, pro které jsou tyto ladičky tak oblíbené. PW-
MT-je metronom a ladička v jednom. Praktický  nástroj  

jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé hudebníky. 
Potěší  např.hlasitým woodblock  tónem metronomu 

nebo schopností přehrát i složité rytmické vzory. 
Chromatická ladička je vybavena snadno čitelným  

zobrazením díky jehlovému ukazateli. Dále tento kousek 
disponuje 1/4 vstupem pro akustické a elektrické 

kytary. Funguje na dvě AAA baterie. 

PW-LED-01 
Pěkný dárek, praktický pomocník. Toť držák na 4 -5 trsátek 

s modrou LED diodou. 2 x CR1616, 3V baterie jsou sou-
částí balení.

V Planet Waves si zakládají na tom, že tu jsou hlavně pro 
hudebníky a že jsou jedni z nejinovativnějších firem vůbec. 

Mnoho z jejich převratných modelů jsou výsledkem spo-
lečného úsilí známého návrháře Neda Steinbergera a Jima 
D‘Addario. NS Tri-action kapodastr  určený pro 6-strunné 

elekrické a akustické kytary zajistí, že Vaše hra bude bez 
drnčení na jakémkoli pražci. Patentovaný systém Tri-action 
redukuje  sílu potřebnou k upevnění a uvolnění kapodastru 

bez ohledu na profil krku. V kombinaci s mikrometrickým 
nastavením napětí a přímého horizontálního tlaku, Tri-acti-

on kapodastr prakticky eliminuje nutnost přelazovat  během 
hry. Navíc, lehká 

hliníková kon-
strukce zajišťuje 

zanedbatelnou váhu 
na krku Vašeho nástroje. 

Praktickou drobností je integrovaný držák 
pro trsátko a nutno zmínit, že tento opravdu 

povedený kousek se snadno 
upevní  i uvolní pouze jednou 

rukou.
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Velmi populární kytarová tetování od Planet Waves přizvaly do 
party další z celebrit. Ozdobte si svého dřevěného miláčka kytaro-
vým tetováními s motivem alb slavné liverpoolské čtyřky. Můžete 
zvolit z těchto možností: Abbey Road, Get back, Revolution, Sgr. 

Pepper, Yellow Submarine a nebo zkrátka jen Beatles logo.

Planet Waves citronový olej je přírodní čistič a kondicionér určený 
k odstranění nečistot a mastnoty. Je vhodný pro všechny strunné 
nástroje. Obzvláště vhodný je pro použití na hmatníky. Citronový 
olej také přispívá k tomu, že Váš nástroj snáze odolá suchu, které 
může dát vzniknout trhlinám. Další vychytávka k prodloužení 
životnosti Vašeho sladkého dřeva, navíc hezky voní.

The BEATLES Guitar Tatoo

Cellu Glo Cortex

Čistič a kondicionér
Lemon Oil

Planet Waves mile 
překvapuje těmito 
celuloidovými trsátky 
s praktickou vychytáv-
kou. Kdo z kytaristů by 
neznal vztek a bez-
naděj, když mu těsně 
před začátkem songu 
spadne trsátko pod 
nohy a přítmí sálu ho 
nedovoluje nalézt? 
S trsátky Cellu-Glo se 
bát nemusíte. Stačí je 
před koncertem vysta-
vit slunečnímu svitu 
či umístit pod žárovku 
a rázem máte po sta-
rostech - trsátko svítí! 
Trsátka tedy nejen, že 
skvěle hrají a zabraňují 
trapným situacím při 
koncertování, ony i 
skvěle vypadají při hře 
samotné. Navíc potěší 
jako vtipný dárek.

„Cortex“ znamená 
v anglickém jazyce „kůra“ 
nebo „krunýř“. Díky 
preciznímu tvarovaní 
těchto trsátek je elimi-
nována zrnitá struktura a 
tak je umožněna přesná 
a dynamická odezva. 
Unikátní materiál nabízí 
vysokou pevnost, dlouhou 
životnost a tepelnou 
odolnost. Cortex trsátka 
nabízejí vynikající attack 
a čistý, svěží tón.

Delflex trsátka z polymeru se vyrábí vstřikovací technikou. Obsahují příměs acetylu, 
což z nich dělá extrémně odolné a jasně znějící pomůcky. Na rozdíl od lisovaných 
tipů, které jsou vyštipovány z jednoho velkého plátu - kdy každé trsátko může znít lehce jinak 
při úderech z různých úhlů - tyto vstřikované DELFLEX kousky mají stejnou údernost ve všech 
směrech. Vystouplé logo PLANET WAVES umožnuje pevný úchyt  a vybírat můžete z mnoha 
zářivých barev v tvrdostech SUPER LIGHT, LIGHT, LiGHT/MEDIUM, MEDIUM HEAVY a  HEAVY.

Trsátka Delflex

Tento zbrusu nový výrobek umožní rychle a snadno nalubrikovat a zároveň 
vyčistit struny. V důsledku odstranění částic 
ze strun budete hrát rychleji, strunám 
poskytnete delší životnost a dodáte jim 
čerstvý tón. Po ošetření lubrikantem 
XLR-8 se také značně snižuje hlučnost při 
prstokladu. Přidanou hodnotou je vkusná 
a hlavně praktická plechová krabička coby 
obal. Je na fantazii každého zvlášť, čím ji 
po vypotřebování lubrikantu napěchujete.

XLR8 Lubrikant a čistič strun
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Titaniové struny
Pro Arté-Dynacore
Zbrusu nové, maximálně odolné struny 
Pro Arte-Dynacore, které se již zapsaly 
do povědomí kytarových hráčů, kla-
siků. Ti je začínají mít v oblibě nejen 
pro jejich nekompromisní, jasný tón. 
D‘Addario Pro Arte-DynaCore struny 
jsou totiž vyrobeny pomocí revoluční 
navíjecí techniky. Výsledkem je prodlou-
žená životnost, struny je téměř nemožné 
rozladit a tón je skutečně unikátní a mo-
derní. První tři struny (melodické) jsou 
titanové, což dodává zvuku nezaměni-
telnou, břinkavou charakteristiku. Navíc, 
každá z těchto „melodických“ strun je 
při výrobě kontrolována laserem. 
Na výběr je ze tří sad:
EJ44TT
029, .033, .042, .030, .036, .047
EJ45TT
028, .033, .040, .028, .035, .044
EJ46TT:
029, .034, .041, .029, .036, .046
EXTRA-HARD TENSION struny 
pro extra zvuk.

Gypsy Jazz
EJ84M jsou Gypsy-jazz struny speciálně 
konstruované pro Django styl hry. 
Postříbřená měď je navinuta na jádro 
z uhlíkové oceli. Tato kombinace 
přináší teplý, průrazný tón odpovídající 
podstatě jazzové kytary. 
 
Tvrdost: 
.011, .015, .024, 029, .035 a 0.045.

Matěj Freml 
se narodil 1982 v Teplicích, vyrůstal ve Zruči nad Sázavou, kde ve věku 

osmi let začal hrát na kytaru u svého otce, Jiřího Fremla, na tamní základní 
umělecké škole. V letech 1996-2002 studoval Gymnázium Jana Nerudy s 
hudebním zaměřením v Praze ve třídě Václava Kučery, poté Konzervatoř v 
Pardubicích, kde v roce 2004 absolvoval u Petra Saidla. Ve stejném roce 
nastoupil jako první student do kytarové třídy prof. Martina Myslivečka a 

doc. Mgr. Vladislava Bláhy, ArtD na Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně. V akademickém roce 2007-08 byl na stáži na Hochschule für Musik 
FRANZ LISZT v německém Weimaru ve třídě Prof. Thomase Müller-Peringa. 
2009 dokončil magisterské studium na JAMU v Brně, kde nyní pokračuje ve 

studiu doktorandském pod vedením doc. Barbary Willi, PhD. Zároveň studuje 
komorní hudbu v programu Aufbau B s Patrickem Vacíkem na Hochschule für 

Musik FRANZ LISZT ve Weimaru u Prof. Thomase Müller-Peringa. 
Během svého hudebního života se Matěj Freml zúčastnil mnoha mezinárod-

ních soutěží, kde získal řadu významných ocenění (Mezinárodní kytarové 
bienále Kutná Hora, Guitar Art Festival - Bělehrad, John Duarte Competition- 
Rust / Rakousko, Concorso Mercatali - Gorizia / Itálie, Guitar Competition J. 
K. Mertz - Bratislava, Split Guitar Festival - Split / Chorvatsko, a další). Jako 

sólista i komorní hráč (Duo Siempre Nuevo a duo kytara - zpěv s Markétou 
Mátlovou) koncertuje po celé České republice i v zahraničí a je zván na 

kytarové festivaly (Vídeň, Rust, Praha, Weikersheim, Bratislava, Dolný Kubín, 
Mikulov, Kutná Hora a další).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj Matěji, vím o Tobě, že si potrpíš na kvalitní tón.
Proto mne zajímá, jaké struny používáš? 

Ahoj, v posledních 2 letech nedopustím na D´Addario hard tension 
EXP46 Pro Arté a pro hru na „romantické“ kytary používám EJ46 Pro Arté.

Jaké jsou výhody právě u těchto strun? 
Jsou hrozně příjemné na poslech, zejména basy mají konkrétní a objemný 

zvuk. Prostě oproti jiným strunám basují přesně tak, jak to má hra vyžaduje.
Která kytarová akce Tě v poslední době nadchla?

Určitě Mezinárodní kytarová soutěž ve Zruči nad Sázavou. To byla precizně 
připravená akce a atmosféra byla ojedinělá, daná i Geniem loci. 

Zámek je opravdu nádherný.
Máš nějaký svůj kytarový vzor? 

Nikdy jsem se neupínal ke konkrétním kytaristům. Imponují mi ale tací jako 
např. pan Pavel Štaidl nebo Zoran Dukič.

Je někdo z mladších kytaristů, jehož kariéru bys doporučil sledovat? 
Ani nemusím přemýšlet a ihned mi na mysli vytane jméno Hedviky Švando-

vé.Je úžasné, že kromě kytary mistrně zvládá i hru na flétnu a housle. Dále 
mě ještě napadá Barbora Kubíková. Je jí teprve 14 let, hraje ale skvěle. 

V současné době se chystá na konzervatoř, máme se tedy ještě na co těšit.
Čtenáře bude určitě zajímat, jaké plány do budoucna máte s úspěšným 

duem SIEMPRE NUEVO, kde hraješ společně s Patrickem Vacíkem?
Coby firemní hráči kytar Martinez, jedeme do Shanghai mumraje na Music 
China fair. Na stánku zmíněných Martinez Guitars budeme tvořit zvukovou 

kulisu, budeme ale i učit kantory kterak vyučovat mladé žáky.
To je krásný plán, více takových akcí! Vím také, že jste vydali nové album.

Ano, je to tak. Jmenuje se Domenico Scarlatti Sonatas. 
Doufáme, že se bude líbit.
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Firma EDEN byla založena Davidem Edenem v roce 1976. Od začátku se 
zaměřila na ten nejdůležitější faktor u výroby basových aparátů – na kvali-
tu. Od roku 2012 je Eden Electronics součástí MARSHALL AMPLIFICATI-
ON. David EDEN od počátku pochopil, že nic se nesmí ponechat náhodě. 
Všechny důležité součásti výrobků EDEN jsou několikrát pečlivě zkoušeny, 
a proto splňují ty nejpřísnější požadavky. Každý zesilovač, kabinet či 
reproduktor je počítačově prověřen, poté i poslechem zkušených odborní-
ků. I nejmenším detailům je věnována patřičná pozornost. Díky tomu patří 
aparáty EDEN mezi ty nejkvalitnější na trhu. Koncept zesilovačů se nese 
v duchu univerzálnosti, odolného šasi, malých rozměrů, velkého zvuku, 
spolehlivosti a fantasticky širokých možností nastavení zvuku.

Jména umělců spojených s aparáty Eden:  
Cass Lewis Skunk Anansie
Pawel Maciwoda Scorpions
Aston Barrett Bob Marley
Benny Rietveld Santana
Daryl Stuermer Genesis
David Taylor Bryan Adams
Jeff Andrews Mike Stern Trio
Magnus Rosen Hammerfall
Alex Katunich Incubus
Paul Thomas Good Charlotte a mnozí další

Uriah Duffy Whitesnake

Mike Rutherford Genesis

Mike Watt Iggy Pop and The Stooges

Phil Lesh Grateful Dead

Zatímco se zbytek kabely potí nad transportem těžkých přístrojů, s 
WTX500 jste za vodou. Prostě vytáhnete zesilovač z gig bagu a propojíte 
s reproboxem či využijete DI výstup. Ovládací panel tohoto „mrňouse“ je 

přehledný, jednoduchý a nabízí 
široké nastavení zvuku. V horní 
řadě naleznete 6 potenciometrů - 
Gain (vytažením získáte hlasitost o 
12dB vyšší), Enhance pro vyladění 
tónu (vytažením vypnete kompre-

sor), 3-pásmový ekvalizér pro nastavení basových frekvencí (vytažením je 
více zesílíte), středů (vytažením se změní frekvence z 550 na 2200 Hz) a 
výšek (vytažením zvolíte, zda linkový výstup bude brát signál před nebo po 
ekvalizéru) a Master Volume. V dolní řadě je vstup pro baskytaru, spínač 
Mute, vstup a výstup efektové 
smyčky, pravý a levý vstup pro 
externí zdroj signálu a výstup na 
ladičku. Na zadní straně je jak ji-
nak než vstup pro footswitch (kon-
troluje Mute a přiřazuje Enhance 
funkci bypass), linkový výstup XLR s možností ovládat hlasitost, výstup na 
sluchátka a výstupy na reproboxy (2 x jack a 1x speakon). 

Výkon je při 4 Ω 280W, funkce jsou stejné jako má WTX500. WTX264 je 
více než ideální volbou pro ty, kdo hledají maximální kvalitu a přenosnost 
do studií, zkušeben a menších koncertních sálů.

Eden WTX500  Nenechte se ošálit velikostí.
3 kilogramy a přesto výkon až 500 W při 4 Ω.

Eden WTX264 
Menší bráška již tak malého a výkonného WTX500.
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Opět se jedná o nástroje snadno ovladatelné, s nízkou váhou, vkusným designem…což ve spojení s vysokým výkonem a 
kvalitním zvukem dělá tuto řadu vhodnou i pro náročnější hráče. Reproboxy jsou perfektně kompatibilní s aparáty, které 
mají vyšší výkon - například z řady Eden E nebo World Tour, ale samozřejmě i s dalším. 

WTDI je podlahový předzesilovač a zároveň DI box. Elektronika se ukrývá v masivním 
kovovém šasi, spínání zařizuje kvalitní přepínač a k nastavení zvuku slouží 7 
potenciometrů. EDEN skrze tuto převratnou krabičku hráčům nabízí klasický EDEN 
zvuk za velmi rozumnou cenu. Kromě klasických ovladačů Gain, Volume nebo 3 
pásmového ekvalizéru disponuje WTDI i potenciometry Enhance pro zostření zvuku 
a Compression pro ovládání zabudovaného kompresoru. Basy a středy se dají zesílit 
pomocí spínačů BASS BOOST a MID BOOST. Pro propojení s další výbavou slouží 
vstupní konektor typu 6,3 mm Jack na pravé straně, nalevo se nachází výstupy v 
provedení 6,3 mm Jack a XLR. Samozřejmostí je true-bypass, takže WTDI v OFF 
režimu neovlivňuje signál. Součástí balení je 12 – 18 V adaptér.
 

Eden E-serie 
Zvuk z modelové řady Eden E můžete znát z ostatních aparátů Eden, ale zde v cenově dostupnějším balení. 

Eden WTDI WTDI je podlahový předzesilovač a zároveň DI box.

EX410SC

Model Impedance Výkon Speaker Tweeter horna Ovládání tweeteru

EX410 4 Ω 600W 4x10“ ano ano

EX410SC 4 Ω 400W 4x10“ ne ne

EX210 4 Ω / 8 Ω 300W 2x10“ ano ano

EX110 4 Ω / 8 Ω 300W 1x10“ ne ne

EX112 4 Ω / 8 Ω 300W 1x12“ ne ne

EX115 4 Ω / 8 Ω 300W 1x15“ ne ne

EX410

EX112

EX110

EX115
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Hybridní zesilovač o 2 x 440 W/4Ω a 880 W/8 Ω, co Vám prostě nedá spát. Mezi hudebníky tolik oblíbený pro 
přenosnost díky sympatickým rozměrům a váze, hutnému zvuku, spolehlivosti a hlavně díky tomu, že „..to prostě 
funguje!“ Model má oddělenou kontrolu nad GAIN a LEVEL úrovní, footswitchem spínatelnou funkci ENHANCED s a 
5-ti úrovňový ekvalizér. Dále ohromí 5-pásmový semi-
parametrický EQ pro detailní doladění tónu, DI výstupy pro 
nahrávání ve studiové kvalitě, stereo AUX vstupy, přepínač 
Bi-Ampového / Stero módu s  odděleným CROSSOVER 
ovládáním a také efektová smyčka před a za předzesilovačem 
- rovněž odděleně štelovatelná. Ve výčtu vybavení 
nechybí ani automatický kompresor s BY-PASS 
přepínačem, po jehož vytáhnutí vypnete zabudovaný 
kompresor. Tato barevná bestie, stejně jako všechny 
modely WORLD TOUR řady, je chlazena instalovaným 
větrákem. Sousedi ocení sluchátkový výstup pro tiché 
hraní a „rackaři“ přibalená racková ucha. Nechybí nic. 

Eden WT800 Jeden z nejoblíbenějších hybridních basových zesilovačů z EDEN portfolia.

Eden WT550 Velký výkon, omračující zvuk s detailním nastavením a
 malý rozměr - to je motto EDENu, u této hlavy platný dvojnásobně.

Eden WP100 Tento basový zabiják je určen zejména pro muzikanty, kteří potřebují    
 aparát s co největšími možnostmi zapojení a tónového vyladění... a samozřejmě s co největším zvukem.

Eden E300 Černý, malý, výkonný, pohodový. Tento zesilovač váží 7,5 kg, a přesto poskytne 
výkon až 300W při zátěži 4 Ohm.

Síla WT modelů nespočívá jen ve velmi kvalitním kovovém šasi či v jedinečném designu. Jde hlavně o zvuk, který ocení 
metalisti, hráči funku i jazzu. Při připojení k 4 Ohmům budete disponovat krásnými 550Watty, 8 Ohmů potěší 300 W. 
WT550 je ještě menší než WT800 a pyšní se rozměry pouhých 31 x 31 x 9cm při váze 9 kg. Za vstupem naleznete Gain a 
Enhance, po jehož vytáhnutí vypnete zabudovaný kompresor. Zvuk si nastavíte v rámci 5-pásmového semi-parametrického 

ekvalizéru. Úroveň potenciometrů je následující: Bass (30 Hz), Low (30 - 300 
Hz), Middle (200 - 2000 Hz), High (1200 - 12 000 Hz) a Treble (11 000 Hz). 
Zbývá zmínit MASTER VOLUME a sluchátkový výstup. Výstupy pro reproboxy 
jsou dva 6,3 Jack a Speakon. Na zadní straně naleznete vstup a výstup 
efektové smyčky, linkový výstup XLR s nastavením hlasitosti, stereo vstup pro 
externí zařízení a výstup pro ladičku.

Na předním panelu svítí potenciometry Gain a Enhance pro nastavení textury zvuku a knoflík Tube určující míru tónového 
zkreslení. Ovladače Threshold a Ratio slouží k vyladění kompresoru. Enhance i kompresor se dají vypnout. Spínač 
Mute pro tiché ladění najde své opodstatnění, stejně tak i 
tlačítko aktivující Turbo Boost. Jak je u WORLD TOUR řady 
zavedeným pravdidlem, kroutit můžete knoflíky 5-pásmového 
semi-parametrického ekvalizéru. Úroveň potenciometrů 
je tato: Bass (30 Hz), Low (30 - 300 Hz), Middle (200 - 
2000 Hz), High (1200 - 12 000 Hz) a Treble (11 000 Hz). 
Za potenciometry je ovladač Master volume, přepínač Bi-Ampového / Stero módu, potenciometr Balance, nastavení 
Crossoveru a sluchátkový výstup. Na předním panelu je limiter a potenciometr nastavující úroveň DI výstupu, Aux vstupu 
a zesílení Solo funkce. Zadní strana nabízí pravý a levý výstup, stereo Aux-Input, vstupy/výstupy mono pre-EQ efektové 
smyčky a stereo post-EQ smyčky plus vstup/výstup Side-Chain. 

Ovládací panel je velmi přehledný a jednoduchý. V horní řadě se nachází 6 potenciometrů - Gain, Enhance, 3-pásmový 
ekvalizér pro nastavení basů, středů a výšek a Master volume. Dále  vstup pro Vaši baskytaru, linkový XLR výstup, 
sluchátkový výstup, Aux-In a MP3 vstup. Zadní panel dodává pojmu MINIMALISMUS nový rozměr - je zde totiž pouze 
konektor pro připojení reproboxu  4 /8 Ω. „Hračičky“ potěší krokovací potenciometry, které dodávají pocit luxusu…
ale nejde jen o pocit. E300 prostě luxusním kouskem je. Tento přístroj je skvělý pro začínající basáky co se nespokojí s 
málem, ale zároveň potřebují velký zvuk za slušnou cenu. Étřístovku oceňují ale i pokročilí hráči, zejména pro její snadnou 
přenosnost a jednoduché ovládání. 
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Reproboxy z řady D (D jako David) jsou 
v americkém státě Kentucky precizně 
vyráběny tak, aby se Vám odvděčily 
dlouhými léty spolehlivého provozování a 
mocným zvukem. Jde o universální boxy, 
které si rozumí se „strunáží“ jakéhokoli 
basového nástroje. Speakery jsou velmi 
výkonné a zároveň rychlé. Povrch boxů 
je pokryt klasickým kobercem, na rozích 
jsou osazeny ochrannými plastovými kryty. 
Reproduktory chrání děrovaný kovový 
rošt. Všechny bedny mají na zadní straně 
CROSSOVER ovladač, umožňující doladit 
zvuk, maximalizovat potenciál a naplno 
využít tweeter hornu! Řada s označením 
XLT nabízí ještě více hromově basový 
a silnější zvuk s otevřenějšími středy a 
ultračistou odezvou, jaká se od studiového 
vybavení očekává. 
 
Nejeden profesionální basák 
se dušuje, že jde o nejlepší 
basové reprobedny na trhu.

Eden
Reproboxy řady D

Made in Kentucky U.S.A.

D810XT ........... 8x10"  1700W  4Ω
D610XST.......... 6x10" 1500W  6Ω
D410XST8........ 4x10“  1000W  8Ω
D410XST4........ 4x10" 1000W   4Ω
D210XST8........ 2x10" 500W     8Ω
D210XST4........ 2x10“ 500W     4Ω
D410XLT8........ 4 x 10“ 700W     8Ω
D410XLT4........ 4 x 10“  700W     4Ω

D210XLT8........ 2x10" 350W     8Ω
D210XLT4........ 2x10" 350W  4Ω
D212XST8........ 2x12" 400W     8Ω
D212XST4........ 2x12" 400W     8Ω
D112XST8........ 1x12" 250W     8Ω
D115XLT8........ 1x15" 400W     8Ω
D115XLT4........ 1x15" 400W     4Ω

K dostání jsou tyto varianty:

D210XLT

D115XLT

D210XLT

D112XST

D410XST

D410XLT
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Eden EM275
Nejchytřejší a nejnadupanější  
kousek z METRO MIX série.

Eden EM25
Cenově dostupnější, leč o funkce ne 

tolik ochuzený bratříček EM275. 

Eden EM15
Nejmenší a zároveň nejpřenosnější kousek z této 
výjimečné řady...

Komba Metro Mix poskytují jedinečnou možnost zapojit několik nástrojů najednou, stejně 
jako i sluchátka do výstupu. A co víc, nezvykle široké frekvenční rozsahy umožňují zapojit 
nejen basu, ale i klávesy, elektronické bicí, vokální krabičky aj. Metro Mix aparáty se tak 
prosazují coby ideální pomůcky pro učitele, one-man-show představení, malá pódia…ale i 
pro ty, kdo chtějí mít zkrátka tyto krásné a skvěle hrající „černochy“ doma. 

4 vstupy pro 4 různé nástroje ihned navozují myšlenku 
na skupinové vystupování. Stereo výstup přímo volá 

po elektronických bicích, propojení do mixážního pultu a nahrávání! Výkon 
2 x 75W při reprech 2 x 10“ bohatě stačí na ozvučení menších sálů, street 
prostředí a zkušeben. A pro tiché zkoušení jsou tu 3 sluchátkové výstupy, 
každý s vlastním ovládáním. Takže co tu vlastně máme? Tříkanálové kombo 
s bohatou škálou nastavení tónu od křišťálově čistého až po těžké distortion 
zkreslení. Vychytávkou budiž kick-back konstrukce. Tento kousek si své 
příznivce rozhodně najde. 

Výkon 25W a repro 1 x 8“ stačí pro menší prostory i 
zkušebny. Najdeme zde 2 vstupy pro 2 nástroje, každý 

se svým ovladačem GAINu. Navíc MASTER ekvalizérem 
můžete poštelovat basy, středy i výšky. EM25 disponu-

je i výstupem, takže nahrávání není problém. 
Další 2 výstupy patří sluchátkům. 
Kick-back kontrukce opět potěší. 

 

...překvapí kvalitním zvukem, kdy i zapojená kytara nezní ale 
vůbec špatně! 1 x 8“ repro poháněný 15W výkonu je vhodný 
pro učitele hry, pro domácí prostředí. Opět zde najdete 2 
vstupy pro nástroje, každý s odděleným ovládáním hlasitosti 
a tónové clony. Stejně jako jeho dva větší bráchové EM275 
a EM25, i tento mrňous má vstup pro mp3, takže zajamovat 
si můžete s Vaším oblíbeným basákem/kytaristou. So let´s 
play!
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Marek Ashok Šmerda Petr Saurick Mahr Jimi Cimbala Dušan Miňovský Ondřej Nesládek

Richard Plesgura Archangel Cesyn & Yvor Deemon Mirek Řezníček Mike Kůs

Jakub Vondrka Mathieu von A Banquet Aleš Gulesh Hampl Otus Hobst Jaroslav Jeff Novák

Martin Tichota Saša Zárivnij Lado Ďurica Hans Hoříček Noro Pavlis

Václav Moch Michal Janků Jano Pisoň Petr Janda Milan Broum
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největší mezinárodní soutěž 
nezávislých kapel na světě

V roce 2012 se už počtvrté v Praze odehrálo sedm základních kol soutěže v Chapeau Rouge, tři semifinálová kola v 
paláci Akropolis a závěrem velké finále v MeetFactory. To bylo poprvé v pražské historii zároveň finále Středovýchodní 
Evropy, vítězná kapela tedy postoupila na celosvětové finále. Nejlepší kapely Emergenzy z celého světa stejně jako každý 
rok soupeřily v rámci německého festivalu Taubertal Open Air po boku světových hvězd jako jsou Placebo, Skindread, 
Bush, H-Blockx, Heaven Shall Burn, Yellowcard a spousty dalších. Středovýchodní Evropu v letošním roce reprezentovali 
Caffeine z Prahy a navázali tak na úspěchy kapel z předešlých ročníků: TBA (CZ), Pop-porn (CZ) a The Downhill (SK).
Kromě nejlepších kapel Emergenza každoročně vybere i nejlepšího bubeníka, basáka, kytaristu a zpěváka a to jak v ce-
losvětovém finále, tak v jiných mezinárodních finále. Na této dvojstraně můžete poznat nejlepší pražské muzikanty, kteří 
nám zodpověděli několik otázek.

NEJLEPŠÍ BUBENÍK: ŠTĚPÁN KŘÍŽ (CAFFEINE)
Jak dlouho hraješ?
Už to bude deset let, co jsem začínal na půjčenou sou-
pravu. Pak mě to chytlo, tak jsem si našetřil na Exporty od 
Pearlu a ty mám doteď.
Na jaké značky hraješ?
Bicí Pearl a hardware od různých značek. Činely jsem 
vyhrál v Emergenze, ale nesedly mi, takže jsem je pro-
dal. Paličky budu na americké šňůře kupovat jedině od 
Pro-mark! Jinak doporučuji tašku na hardware od Pearlu: 
Kolečka jsou na koncerty základ.
Čím se živíš?
Prodávám bicí a příslušenství a k tomu se snažím dostu-
dovat FSV UK. Občas dělám taky lektora v přípravných a 
teambuildingových kurzech.
Životní (hudební) sen?
Je jich spoustu a pořád se to mění. Třeba teď bych chtěl 
prdět na suzafon s The Roots, nebo si zahrát jeden hit na 
pódiu s Foo Fighters. Reálně bych rád natočil desku s 
Caffeine, která osloví hodně lidí.

Co Ti dala Emergenza?
Spoustu zkušeností z koncertů a rozhled mezi začínající-
ma kapelama. Ale hlavně účast na obrovské akci, jakou 
je třídenní Taubertal Festival! Super kapely, jídlo, pití a 
ubytování zadarmo: To je skvělá odměna, kvůli které stálo 
za to věnovat soutěži čas a energii. Díky všem, kteří si nám 
přišli poslechnout!

NEJLEPŠÍ BASÁK: KRYŠTOF NICEK (HIGH SOCIETY)
Jak dlouho hraješ?
Skoro deset let, v patnácti jsme založili s klukama na 
základce první kapelu. Celou dobu až do současnosti jako 
samouk.  
Na jaké značky hraješ?
V dohledné době plánuji nákup nového aparátu, Mesa  
Boogie Big Block 750 mi přijde jako výborná volba. Dále 
také určitě nakoupím pár efektů u DigiTech, chce se mi 
zaexperimentovat s novým zvukem.
Čím se živíš?
Jsem ještě student, takže většina peněz co vydělám, 
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jsou opravdu za koncerty.
Životní (hudební) sen?
Že hudební projekty, ve kterých jsem či budu členem, 
nepřestanou oslovovat lidi, bavit je a nutit k zamyšlení.
Co Ti dala Emergenza?
Krásný pocit, že můj styl hry na basu někam vede  
a krásný zážitek s klukama z kapely.

NEJLEPŠÍ KYTARISTA: MICHAL PECKA (CAFFEINE)
Jak dlouho hraješ?
Od doby, kdy jsem dostal první elektrickou kytaru,  
to už bude osmnáct let.
Na jaké značky hraješ?
Marshall JMP-1 preamp, Mesa/Boogie 2:90 Simul Class 
poweramp, Marshall 1960 AV box, Boss GT-8 multieffect, 
Jim Dunlop CryBaby 535Q, struny D‘Addario/Ernie Ball, 
Dunlop picks (růžová želva 1.14mm)... 
Dohromady to hraje docela nahlas.
Hudební sen?
Nahrát desku s Jacksonem.
Čím se živíš?
Živím se jídlem a počítačovou grafikou. 

Co Ti dala Emergenza?
Diplom :-)  Kromě diplomu mi Emergenza umožnila zahrát 
si s Caffeine v Paříži, což byl naprosto skvělý zážitek.
 
EASTCENTRAL EUROPE WINNER: CAFFEINE
Od roku vzniku 2007 byla kapela koncertně velmi aktivní 
a to především v roce 2008. Následně se její členové 
nečekaně rozcházejí do jiných kapel a hudebních projektů. 
Znovu se dávají dohromady v září 2010 s novou rytmikou a 
změnou na postu druhé kytary. Od té doby kapela připravila 
12 nových skladeb a tři z nich - Danger, Spit It a My Time 
nahrála v lednu 2011 jako malou ochutnávku současného 
repertoáru. 
Od dubna 2011 Caffeine opět intenzivně koncertují a
v červnu se účastní prestižního festivalu United Islands 
of Prague a postupují do finále soutěže Naděje Beatu. 
Úspěšní jsou také jejich pravidelná vystoupení v pražských 
rockových klubech Rock Café, Chapeau Rouge a Vagon. 
V roce 2012 se již účastní prvních letních festivalů po celé 
ČR  a vystupují v Paříži v rámci úspěšného účinkování 
v mezinárodní hudební soutěži Emergenza, v rámci které 
později vyhrávají finále pro Středovýchodní Evropu a po-
stupují do celosvětového finále. 
V červnu 2012 se kapela zároveň umístila na první příčce 
Weekly Charts komunitního serveru nahrávací společnosti 
Roadrunner Records.

Co Ti dala Emergenza?
Koncert v legendárním pařížském klubu New Morning.
 
NEJLEPŠÍ ZPĚVÁK: MICHAL KOŘÍNEK (CAFFEINE)
Jak dlouho zpíváš?
13 let.
Mikrofon jaké značky používáš?
Shure SM 58 Beta Wireless, mikrofony Shure používám 
od začátku, co se aktivně věnuju zpěvu. Znějí dobře a jsou 
spolehlivý.
Čím se živíš?
Lovem hlav – jsem personalista.
Životní (hudební) sen?
Prorazit s Caffeine v USA, jet na pořádné turné, vyprodat 
Wembley...
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Legenda je mrtvá, ať žije 
Legenda + !

Vývojáři z PETALUMY představují vylepšené EXPRESS+ 
kousky, kde ono „plusko“ není jen znak přidávající na důležitosti. 
Najdeme zde totiž 5 zcela nových atributů:

1. Vylepšený mód pro čistý zvuk - jiskřivý ve výškách a teple dýchající v hlubších polohách + jednoznačně vylepšený 
poměr signál vs. šum! 
2. Obě řady můžete výkonově regulovat dle potřeby. 5:25 aparát zkrotíte ze 30W na 15W nebo 5W.
Model 5:50 zredukujete na 25W či na 5W. + každá jednotlivá „wattáž“ má svou vlastní konfiguraci a operační stupeň!
3. Legendární grafický ekvalizér tolik vychvalovaný např. u modelů MARK V i u EXPRESS+ ?
Ano, je tomu tak. + šlápnutím na přibalený footswich pedál přiřadíte ke každému kanálu své vlastní nastavení!
4. Funkce SOLO umožní naboostovat Váš zvuk při sólu nebo prostě tam, kde je to potřeba.
Samostatný MASTER OUTPUT to zařídí. + toto nakopnutí je opět dosažitelné pouhým sešlápnutím footswitch pedálu.
5. Footswitch o čtyřech funkcích – přepínání mezi kanály, Reverb, EQ  a Solo. + klasický MESA design.
Nutno zdůraznit, že jde o celolampové dvoukanálové aparáty s nastaveným BIASem a s FX smyčkou. + každý kousek 
je dodáván s originálním obalem. Rozměry ani použitým materiálem se neliší od svých předchůdců a 5Wattový mód je 
stále klasické CLASS A. Legenda je mrtvá, ať žije Legenda+ !

Když se vysloví název MESA BOOGIE, mnohým 
okamžitě  vyvstanou reminiscence na legendární 

EXPRESS modely. Stejně jako v hudební branži,
i u MESY se rodí nové legendy.
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Mesa za 
Boogie cenu!

Řada TRADITIONAL POWERHOUSE se od téměř identických basových reproboxů VINTAGE a STANDARD liší několika 
málo detaily... a cenou. 
 
TRADITIONAL boxy jsou uzavřené s jedinečným CHAMBER designem. Přední panel byl zjednodušen o funkci PLAYER 
CONTROL. Tyto basové základny pasují k jakémukoli MESA zesilovači a vyrobeny byly havně pro ty MESAŘE, co uznávají 
tradiční hutný zvuk. 

2x10“ / 4x10“ / 1x15“
Smontováno po letecku

Radikální koncept vypůjčený z leteckého průmyslu. Všechna strukturální posílení jsou tvarovaná tak, 
aby vytvořily velmi silnou, avšak lehkou a pevnou kostru, která vylepšuje strukturální integritu.

Potěší multi-odvzdušňovací kanálový systém, který používá individuálně laděné trojúhelníkové porty pro zabezpečení 
každé části basového spektra. Toto vylepšení jde daleko nad rámec původního standardního provedení!

6x10“ / 8x10“ 
Chamber design
TRADITIONAL 6x10“ a 8x10“ boxy 
se zaměřují na střední a nízké frekvence. Stále ale zachovávají 
zvukovou rovnováhu, detail a čistotu při celém zbytku 
frekvenčního rozsahu. Díky své rozměrnosti byl použit systém 
úchytů, který dovolí snazší manipulaci.

1x15“

2x10“

4x10“

6x10“

8x10“
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• První novorozenecký hluk Otce hluku slyšel Londýn 29. července v roce 
1923. Jimovo mládí nebylo vůbec, ale vůbec jednoduché. „ Nikdy se mi 
v podstatě nedostalo vzdělání, protože díky tuberkulóze kostí (Pottova ne-
moc) jsem neustále ležel v nemocnici,“ poodhaluje Jim. V důsledku této 
nemoci strávil Jim školní léta doslova zakuklený v plastovém odlitku.
• Znevýhodněn nedostatkem vzdělání, začal Jim pracovat ve věku pouhých 
13-ti let. V té době se naučil umění stepu, snad díky radosti z překonané 
nemoci. Jednoho dne ho leader londýnské kapely zaslechl zpívat a vyzval 
Jima ke konkursu. 14-ti letý Jim to zvládl na výbornou a od té doby vystu-
poval 6 dní v týdnu coby hlavní zpěvák v big bandu o 16-ti členech.
• Roku 1942 z big bandu odešel bubeník a Jim podstoupil další výzvu. 
Přirozený talent byl ihned zřejmý a zanedlouho byl vyhledávaným bubení-
kem a učitelem. Žáků se čítalo na 65 týdně, včetně těch co okusili v letech 
následujících slávu a bohatství: Mitch Mitchell (Jimi Hendrix) a Micky 
Waller (Little Richard, the Jeff Beck Group).
• Psal se rok 1960, když Jim otevřel obchod pro bubeníky. „Všichni 
bicmani si do obchodu vodívali celou svou kapelu, a tak jsem se mohl 
seznámit s kytaristy jako Pete (Townshend) a Ritchie (Blackmore)“. Jim 
dále vzpomíná. „Přemluvili mě skladovat kytary a zesilovače, a tak jsem se 
rozhodl dát tomu šanci“. Rychle si povšiml toho, že všichni jeho „kytaroví 
zákazníci“ hledají zvuk…svůj zvuk…jiný zvuk. Ale nemohou ho nalézt. 
„Víte, poslouchání co vlastně chtějí mne přivedlo k jasnému názoru na to, 
co vlastně chtějí, “ konstatuje Jim. „Rozhodl jsem se sestavit malý tým k 
sestrojení lampového zesilovače se zvukem, po kterém každý toužil.
• Po několika pokusech byla roku 1962 postavena první Marshallovská 
hlava. A byl to okamžitý trhák. Jim zkoušel zesilovač s 2x12“ reproboxem. 
Zvuk se mu ale nelíbil. „Navíc jsme hulili repráky jako by neexistoval 
zítřek,“ směje se Jim. „A tak vznikl nápad vsadit čtyři 12“ repra do co 
nejmenšího boxu tak, aby manipulace byla co nejsnazší.“ I zrodila se iko-
na, MARSHALL 4 x12“. Produkt, který se stále považuje za „Standard“ 
s velkým S.
• Rok 1965, další z milníků. „Peter Townshend mě požádal o sestrojení 
100W zesilovače a 8x12“ reproboxu,“ říká Jim a pousměje se. „Souhla-
sil jsem, ale zároveň ho varoval, že bedňáci rozhodně nebudou nadšeni 
takovým neskladným a těžko manipulovatelným mastodontem. Navrhl jsem 
tedy umístit zkosený 4 x 12“ box na box rovný. Pete ale zrovna žádný ne-
měl, tak jsme mu postavili co původně požadoval.“ Jimova předpověď se 
splnila do puntíku a Townshend se brzy vrátil k myšlence „rozpůlit“ 8 x12“ 
box. Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo zrození jedné z nejikoničtějších 
legend - 100 Wattový MARSHALL stack. Okamžitě rozpoznatelný, nezamě-
nitelný zvukem…prostě MARSHALL STACK.
• MARSHALL se brzy stal eminentním pojmem mezi výrobci kytarových 
aparátů a tento status MARSHALLu stále patří. Aparáty získaly bezpočet 
ocenění včetně Queen´s Award - titulu oceňující exportní úspěchy. Tuto 
cenu získal MARSHALL hned dvakrát, v roce 1984 a 1992. A jak se Jimovi 
povedlo, že jeho Zvukobijci zní stále nadčasově, tak jako před 50-ti lety? 
„Tím, že naslouchám kytaristům a dávám jim to, co chtějí,“ zní stále 
stejně Jimova odpověď. „Dle mého názoru je nejdůležitější člověk, který 
na aparáty hraje, jeho názory. Pokud tomu věnujete svůj čas a jdete si 
poslechnout umělce, který si přístroj koupil, získáte neocenitelné know-
how. Nikdo totiž neví vše.“ V průběhu kariéry přispěl Jim mnoha dny svého 
života a také ohromnými částkami peněz na charitativní účely, konkrétně 
pro nemohoucí a jinak postižené děti. „Vše se to vrací k mým dětským 
létům, které jsem musel strávit v tom plastovém kokonu,“ vysvětluje. „Již 
ve 14-ti letech jsem se rozhodl starat se o mladé lidi co potřebují pomoc 
a povzbuzení, pokud tedy někdy dostatečně zbohatnu. Vypracoval jsem se 
z ničeho, takže to prostě takto vracím.“
Proto nepřekvapí pasování Jima na pozici Doctor of Music v roce 2002 a 
ocenění OBE (Order of the British Empire) roku 2004.

Jim MARSHALL Otec hluku
Příběh Jima Marshalla je opravdu fascinující. Na dřeň života…
z chudého bohatým…hudba v srdci…
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50th Anniversary
 
S odkazem na padesátileté výročí této legendární značky, 
Marshall hrdě představuje 5 párů limitované edice celolampových hlav a komb 2012.
 

Jedná se o celolampové hlavy a komba, kdy každá dvojice věnuje poctu jedné z pěti dekád  60., 70., 80., 90. let 
a dekádě počínající rokem 2000. Těchto pět párů je uveřejňováno chronologicky v pravidelných intervalech 
v průběhu roku 2012. Každý jednotlivý kus je vyroben v  továrně ve Velké Británii. Sousedi muzikantů určitě ocení 
přepínač Low Power, kdy se výkon zredukuje z 1 až na 0,1 Watt – přepínačem disponuje všech 5 řad.
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Specifikace JTM-1H JTM-1C JMP-1H JMP-1C JCM-1H JCM-1C
Model Hlava 1 x 10“ kombo Hlava 1 x 10“ kombo Hlava 1 x 10“ kombo

Výkon 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W

Elektronky pre-amp 1.5 x ECC83 1.5xECC83 2 x ECC83 2 x ECC83 1.5 x ECC83 1.5 x ECC83

Elektronky koncové 0.5 x ECC83 
1 x ECC82

0.5 x ECC83 
1 x ECC82 2 x ECC81 2 x ECC81 0.5 x ECC83 

1 x ECC82
0.5 x ECC83 
1 x ECC82

EQ Tónová clona Tónová clona Výšky / basy Výšky / basy 3-pásmový EQ 3-pásmový EQ

Snížení výkonu (0.1W) ano ano ano ano ano ano

Reproduktor Celestion - G10F-15 - G10N-15 - G10F-15

Rozměry (mm) 180 x 380 x 195 360 x 380 x 220 180 x 380 x 195 360 x 380 x 220 180 x 380 x 195 360 x 380 x 220

Hmotnost 5,2 kg 9,4 kg 5,3 kg 8,8 kg 4,7 kg 8,6 kg
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50th Anniversary
 
S odkazem na padesátileté výročí této legendární značky, 
Marshall hrdě představuje 5 párů limitované edice celolampových hlav a komb 2012.
 

JTM1C / 1H modely reflektují slavnou JTM řadu
JMP1C / 1H modely reflektují Super Lead řadu
JCM1C / 1H modely reflektují řadu JCM800
DSL1C / 1H modely reflektují legendární JCM2000 DSL100
JVM1C / 1H modely reflektují řadu JVM
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Specifikace   DSL-1H   DSL-1C   JVM-1H   JVM-1C
Model   Head    1x8” Combo   Head    1x8” Combo
Výkon (RMS)   1 Watt    1 Watt    1 Watt    1 Watt
Elektronky pre-amp  1 x ECC82, 2 x ECC83   1 x ECC82, 2 x ECC83   1 x ECC82, 2 x ECC83   1 x ECC82, 2 x ECC83
Elektronky koncové  1 x ECC82, 1 x ECC83   1 x ECC82, 1 x ECC83   1 x ECC82, 1 x ECC83   1 x ECC82, 1 x ECC83
Kanály   2    2    2    2
3 pásmové EQ   ano    ano    ano    ano
Presence   ne   ne    ano    ano
MID-SHIFT přepínač   ano    ano    ne    ne
DEEP/RESONANCE přepínač  ano    ano   ano    ano
Snížení výkonu (0.1 WATT)  ano   ano    ano    ano
EMULATED OUT   ano   ano   ano    ano
Efektová smyčka  ano   ano    ano    ano
Reproduktor    -    Celestion G8C-15   -    Celestion G8C-15
Nožní pedál   PEDL-00008   PEDL-00008   PEDL-90003   PEDL-90003
Rozměry (š x v x h mm)  180 x 380 x 195   360 x 380 x 220   180 x 380 x 195   360 x 380 x 220
Váha (kg)    5.5    8.9    5.5    8.9
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Joe Satriani Signature
JVM410HJS(B)

Ale nenechte se mýlit, Satch pouze neodevzdal vzor svého podpisu. 
Několik koncertů, nahrávek a jam sessions odehrál na vícero pro-
totypech tohoto modelu. Až poté se finalizovala aktuální verze. Joe 
opravdu vyladil JVM410HJS k obrazu…pardon, ke zvuku svému. 
Tato nadupaná mašina se stává novým přírůstkem do 
rodiny JVM modelů, Marshallovské vlajkové lodi, která 
právem získala mnoho ocenění.
Disponuje čtyřmi kanály, dvěma master volume 
ovladači a zvuk je ostře nabitý díky veleúspěšným 
EL34 elektronkám. Původní čtyři reverb poty byly 
nahrazeny čtyřmi noise gate knoflíky, každý pro 
jeden kanál s vlatním thresholdem. Ovladač 
MID SHIFT pro kanály OD1 i OD2 přeřadí zvuk 
středních frekvencí na úroveň, kterou má Joe 
Satriani tak rád - z 650kHz na 500kHz! 
Čistý tón zeleného modu našel základ v modelu 
6100, který si před 20-ti lety Joe tolik oblíbil. 
Díky oranžovému a červenému modu tento zvuk 
ještě projasníte. Crunch kanál čerpá z JVM410 mo-
delu, navíc ale přidá na zajímavosti zvuku populární 
Marshall AFD obvod, který proslavil další firemní 
hráč, a tím není nikdo jiný než 
Slash. Pro vele fajnšmekry je k 
mání verze v modré kožence s 
označením JVM410HJSB.  
Nu, prostě dobrá práce.

Joe Satriani nejen že moc dobře ví, proč se oficiálně vrátil ke 
značce MARSHALL, on ví i to, jak se odvděčit za „zběhnutí“. 
Je to tady - celolampová hlava nesoucí mistrův podpis! 

Nový ročník súťažnej prehliadky
GITARISTOV a BASGITARISTOV 

zo Slovenska a Čiech 
Prihlášky, pravidlá a  informácie na: 

www.gitariada.sk
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Marshall
2012 DSL série

DSL 15C
Kompaktní, 15Wattové kombíčko, hřmící díky dvěma 6V6 lampám a 1x12“ 
CELESTION G12E-60 repru. Má přepínatelné 2 kanály, a to CLASSIC GAIN/
ULTRA GAIN, navíc zde naleznete funkci DEEP SWITCH pro extra hloubky. I 
zde můžete zredukovat výkon, konkrétně na 7,5W a nechybí ani reverb. 

DSL 15H
V poslední době slaví mezi muzikanty úspěchy malé zesilovače. Tato brutální 
15-Wattová mini-bestie nadchne přenosností díky váze pouhých 10kg. 
Parametry jsou naprosto shodné s 15-Wattovým kombem, jen reverb zde 
chybí. 

„Díky ohromné poptávce…“ a  „Pořád to hraje, tak to nech bejt…“ – toto jsou dvě nejvíce slýchaná klišé co se 
legendární DSL řady týká. Ne překvapivě se ale opět dají vztáhnout na novou řadu celolampových aparátů.  
Jsme potěšeni, že můžeme přivítat pokračovatele více než známé JCM2000 DSL 100 hlavy.

Jeden z nejdůležitějších hudebních časopisů označil v roce 2000 JCM2000 Super Lead (DSL) jako „…možná ten 
nejlepší MARSHALL všech dob. Ukrývá v sobě to nejlepší ze zvukové kvality a kombinuje zvuk moderních i vintage MAR-
SHALL modelů.“  Jim Marshall se vyjádřil slovy: „Na základě poptávky hudebníků, pověřil jsem svůj tým, aby navrhl 4 
nové, celolampové a cenově dostupné zesilovače vycházející z populárního modelu DSL 100.“
A tak se také stalo a Jimův odkaz zní dále v této zbrusu nové řadě… 

DSL 100H
Celolampový zesilovač osazený lampami 3 x ECC83 v předzesilovači a 1xECC83 + 4 x EL34 v zesilovači výkonovém. 
Oproti ikoně DSL 100 je vylepšen kontrolou resonance, digitálním reverbem místo reverbu pružinového, možností srazit 
výkon na 50W a přibaleným 2-tlačítkovým footswitchem na přepínání mezi kanály a pro vypnutí/zapnutí reverbu. Trioda 
pracující při 50Wattovém výkonu dodá aparátu měkčí přídech a méně brutality.
Každý z kanálů Classic Gain/Ultra Gain operuje se dvěma módy - Clean/Crunch a Lead 1/Lead 2. 
Flexibilita 5-ti polohového ekvalizéru (Treble, Middle, Bass, Resonance, Presence) je dále umocněna tlačítkem Mid-Shift, 
který dodá modernímu metalovému soundu patřičnou brutalitu. Třešničkou na dortu z kondenzátorů a spojů budiž sériová 
FX smyčka.

DSL 40C
Robustní, přenosné kombo o 40-ti koňských Wattech je ideální pro živá vystupování. Funkce jsou stejné jako u DSL 100H 
a trioda může operovat i při 20W. Opět potěší 2-tlačítkový footswitch. Reproduktor je jak jinak než 1x12“ CELESTION.

DSL

100H

DSL
15C

DSL
15H

DSL
40C
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 ...jako životní styl
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COOL! 
Jinak ani nejde tento 

nádherný kousek nazvat.  
Rockerská lednička, co vypadá jako pravý 

MARSHALL STACK! 

Ovládací knoflíky 
jsou do hodnoty 11, 

lednička má i mrazící 
prostor. Kapacitu 125 litrů 
a rozměry 57 x 87 x 62 cm 

(š x v x h). 
Navíc zde máme důkaz, 

že bílá elektronika 
může být i černá...  

Podívej se na ní, no není krásná? 

U Maršálů si nejspíše jednoho dne položili otázku: 
„Koupí si náš zesilovač, bednu…co mu ještě schází?“ 

I stvořil MARSHALL nástrojový kabel a bylo to dobré.  

Tyto kabely se vyznačují 
precizností, minimalistic-
kým designem a schopností 
věrně přenést elektrické 
vzruchy z kytary (nejen) do 
MARSHALL aparátu a neo-
chuzují tak publikum ani o 
procento z řádného randálu.   
K dispozici jsou nástrojové 
kabely o délce 3m a 6m i s 
možností úhlového jacku na 
jednom konci.  
Reprobox můžete spojit 
s hlavou kabelem o délce 
1,2m nebo 2,4m.

Marshall 
nástrojové kabely 
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Nové bílé provedení těchto 
veleúspěšných sluchátek 
potěší zrak snad úplně všech. 
Sluchátka mají čistý a věrný 
zvuk, jak se na výrobce 
legendárních zvukobijců sluší 
a patří. Hrají spíše středově a 
nezvýrazňují žádné z ostatních 
pásem. U MAJOR sluchátek je
další výhodou masivní kabel 
s kroucením. Jsou kompatibilní 
se všemi přehrávači a médii se 
zdířkou pro 3,5mm jack. Designem 
a hlavně zvukem mohou hravě  
soupeřit s mnohem dražšími výrobky 
jiných značek.

Marshall  sluchátka bílá, bílá...

Pro ty nejtemnější 
rockerské duše jsou tu 

černokněžnická sluchátka PITCH 
BLACK. Jinou barvu než černou 

na nich nehledejte.

...a  
černá, černá

úspěšná řada MG 
pokračuje dál...
v karbonovém 
převleku
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ART DUAL RDB 
Art Dual RDB je pasivní direct box pro dva  nezávislé kanály. Vstupy i výstupy jsou řešeny pomocí 
konektoru v provedení jak  XLR, tak i 1/4 TRS Jack. Každý kanál má vlastní regulaci hlasitosti, k výbavě patří i ovládání 
otáčení fáze. Přístroj je ukrytý v bytelné hliníkové skříňce a je ideální pro připojení počítačů, mix pultů, iPadů a dalších 
stereofonních  zařízení.

ART USB MIX 
Art USB Mix je malé směšovací audio zařízení, které je napájeno přímo z počítače pomoci 
konektoru USB. Obsahuje symetrický mikrofonní vstup XLR combi, který je vybavený fhantomovým 
napájením  +48V. Dále jsou zde dva symetrické  linkové vstupy 1/4 TRS jack. Monitorovací 
stereo výstup je vybavený samostatnou regulací hlasitosti a konektorem 1/4 TRS Jack. Pro 
připojení k počítači slouží konektor USB 2.0, audio výstupy jsou vybaveny konektory 1/4 TRS 
Jack. Na použití bez počítače je k mixu přiložený příslušný AC adaptér a také zde najdeme 
USB kabel a nahrávací software Audiocity.

ART PRO CHANNEL II
Art Pro Channel II je zařízení typu „strip 

channel“, který je vybavený tak, aby byl 
schopný kompletně zpracovat vstupní  

signál a to v té nejvyšší možné kvalitě. 
K tomu slouží plně vybavený mikrofonní  

lampový předzesilovač, pracující ve 
třídě  A, dále optický kompresor, který 

má samostatné ovládání funkcí ATTACK a RELEASE a je vybavený přepínačem pro automatický nebo manuální provoz. 
Poslední v řetězci je zapojený parametrický ekvalizér. Velké a přehledné VU a LED metry dovolují sledování signálu v 

jakékoli části ART PRO CHANNELL II. Přístroj je vybavený navíc  2 x efektovou smyčkou pro připojení dalšího zařízení, 
např. DSP procesoru. K regulaci výstupního signálu slouží přepínač 4/-10dB. Mnohem více se dozvíte na stránkách 

výrobce www-artproaudio.com.

ART PHONO PLUS 
ART Phono Plus je gramofonový předzesilovač s USB, S/PDIF a optikou. Předzesilovač je ideální řešení pro přenos 
jakéhokoliv analogového signálu (včetně gramofonu) nebo digitálního audio zdroje 
do počítače přes USB připojení. Spolupracuje s operačními systémy Windows 
XP, Vista, Windows 7, Mac OS 9,1 a vyšší. Na přední straně jsou umístěny 
regulovatelné ovladače úrovně vstupního signálu a monitorovacího 
výstupu. Dále pak přepínače vstupu Phono/Line a Low Cut filtru.  K 
připojení sluchátek lze použít mini stereo jack.  Na zadní straně je 
umístěn USB konektor pro připojení k počítači, optický vstup a výstup, 
vstup S/PDIF a RCA konektory pro linkový vstup a výstup. Napájení je 
řešeno pomocí přiloženého 9V AC/DC adaptéru. Jak je dobrým zvykem 
společnosti ART, celé zařízení je umístěno v bytelné hliníkové skříňce.

ART Tube MP/C
Předzesilovač/kompresor. ART Tube MP/C je víceúčelový nástroj pro live 
použití nebo nahrávání. Zařízení obsahuje lampový analogový předzesilovač 

a VCA kompresor s optickou kontrolou. Používá se jako mikrofonní nebo 
linkový předzesilovač, nebo také jako DI box. Tento předzesilovač je osazen 

ručně vybíranou lampou 12 AX7. Vstupy i výstupy jsou symetrické, osaze-
né konektory typu XLR. XLR výstup je galvanicky oddělený transformátorem. Na přední straně najdeme regulovatelné 

ovladače funkcí gain a treshhold. Poslední regulátor slouží k nastavení výstupní úrovně. Tři nezávislé VU metry ukazují 
úroveň Tube Drive, Gain Reduction a output level. Přístroj také disponuje vypínatelným fantomovým napájením + 48V a 
ovladačem otáčení fáze. Celé zařízení je umístěno v bytelném hliníkovém šasí a je napájeno pomocí přiloženého zdroje.

58 News@PMC • 2012



ART dADB 
ATR dADB (active Dual Direct Box )je duální aktivní direkt box se dvěma nezávislými kanály vysoké 
kvality pro připojení nástroje nebo linkového signálu do symetrického výstupu. 
Vstupní konektory jsou 1/4 symetrické nebo nesymetrické jacky, 
konektory průchozího signálu jsou řešeny taktéž pomocí konektoru 
1/4 jack. Výstupní signál je veden do  dvou konektorů XLR. 
Frekvenční rozsah DI boxu je 10 Hz až 100 kHz. Vstupní úroveň 
je přepínatelná (0dB-30dB). Zapínat lze také otáčení fáze a Low 
Pass Filter. Přístroj může být napájený buď pomocí 9V baterie nebo 
fantomového napájení přímo z mix pultu. Celé zařízení je umístěno v 
odolné kovové skříňce.

Shure PSM1000 
je profesionální IN EAR MONITORIG určený pro osobní příposlech. Je vyráběn ve formátu 
19“ rack, výška 1U v odolném kovovém provedení a je ideální pro profesionální live použití 

nebo např. pro instalační aplikace. Sada se skládá z jednoho duálního bezdrátového vysílače s 
označením P10T a dvou bezdrátových bodypack přijímačů P10R a je možné volit mezi sadou se 

sluchátky (model SE 425-CL Sound Isolating  Earphones) nebo bez nich. Základní údaje jsou: 
49 kanálů, dosah 90 metrů, frekvenční rozsah 35 Hz – 15kHz, THD menší než 0.5 %........ Více 

údajů na www.shure.com

SHURE SRH 1840
Sluchátka Shure s označením 

SRH 1840 jsou vlajko-
vou lodí této firmy v 
oblasti polouzavře-
ných sluchátek. Při 
hmotnosti pouhých 
268g jsou extrém-
ně pevné a odolné. 

Velikost driverů 
s neodymiovým 

magnetem je 
40mm. Sl chát-
ka mají citlivost 

96dB SPL/
mW. Frekvenční 

rozsah je skvělých 
10HZ až 30kHZ. 

Impedance je 65 ohmů 
při max. příkonu 1000mW. 

Délka odnímatelného 
kabelu z bezkyslíkaté mědi 

je 2,1m a je zakončený 
pozlacenými 3,5mm jacky.

Shure SRH 1440 
Jednou z novinek americké firmy SHURE jsou profesionální 
sluchátka s označením SRH 1440. Mají atraktivní bytelný 
design s otevřenou zadní stranou a pohodlný náhlavník, který 
uživatel ocení i po několikahodinové práci. Zvukově jsou díky 
velice vyrovnanému poslechu vhodná například pro mastering. 
Srdcem sluchátek jsou drivery o průměru 40mm s neodymiovým 
magnetem. Citlivost je 101dB SPL/mW, frekvenční rozsah 15 Hz 

- 27 kHz, impedance je 37 ohmů. 
Sluchátka váží pouhých 343 

gramů a pro připojení 
slouží kvalitní kabel o 
délce 2.1 metrů, který 
je zakončen 3.5 mm 
stereo jackem 
s pozlacenými kon-
takty.
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SHURE MX153
Shure nabízí zcela nový, miniaturní 
náhlavní mikrofon řady Microflex – 

MX153. Tento všesměrový, profesionální, 
ultralehký mikrofon se dodává v barvách 

- černá, tělová a cocoa. Commshield 
Technology.

SHURE MX150
Shure nabízí nový miniaturní klopový 
mikrofon řady Microflex a to MX150. 
Dodává se v provedení s konektorem 
TQG nebo XLR. Je plně kompatibilní 
se všemi bezdrátovými sety Shure. 
Barva černá, provedení - všesmě-
rový nebo kardioidní. CommShield 
Technology

Shure BRH441M
jedná se o jednostrannou 
verzi hesdsetu Shure BRH 

440M, tato verze však uživatele 
zvukově neizoluje od vnějšího 
prostředí ale naopak, zůstává  

v kontaktu s okolím.

Shure UR3
je přenosný bezdrátový vysílač typu plug 
- in s technologií přenosu UHF-R. Je po-
užitelný s dynamickými i kondenzátorový-
mi mikrofony. Na podsvětleném displeji 
se zobrazují všechny podstatné parametry 
nastavení. Synchronizace s přijímačem 
je pomocí infračerveného paprsku. Počet 
vysílacích frekvencí je 3200, audio 
frekvenční rozsah je 35Hz-17kHz a dosah 
je 100 metrů. Na 2 AA alkalické baterie 
vydrží UR3 pracovat až 10 hodin.

Shure BRH440
je oboustranný headset 
určený primárně pro vysílací 
účely. Kvalitní sluchátka jsou 
řešená tak, že do nich nepro-
niká hluk z okolí, polstrované 
okraje umožňují pohodlné 
používání po delší dobu. 
Dynamický kardioidní mikro-
fon produkuje přirozenou a 
jasnou hlasovou reprodukci 
a lze jej umístit na pravou i 
levou stranu headsetu. Kabel 
je u BRH440 odnímatelný, 
tím se samozřejmě zvyšuje 
životnost celého zařízení.

Shure UR5
je diverzitní přenosný přijímač v kvalitě 
UHF- R technologie. Je vyvinutý pro 
profesionální vysílání a různé 
jiné mediální aplikace. UR 
5 má 2400 volitelných frek-
vencí v celém 60Hz pásmu. 
Přístroj umí skenovat v šíři 
celého pásma a synchroni-
zovat se s dalšími přístroji. 
Dosah přenosu je 150m na 
přímou viditelnost. Vysílač 
je napájen z vlastního Li-on 
akumulátoru a vydrží pracovat 
až 8 hodin. Lze použít také 
dva AA alkalické monočlán-
ky, které vydrží napájet až 4 
hodiny. Zařízení je vybave-
no 3.5 mm konektorem 
jack pro přímý monito-
ring. Pracuje ve vysíla-
cím pásmu 470 - 922 
MHz (dle regionu), audio 
frekvenční rozsah je 50Hz 
- 16 kHz. Váha zařízení je 
200gr. Včetně baterií.
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Soundfield ST450 
přenosný surround mikrofonní systém

Pro mnoho filmových zvukařů, dokumentaristů i 
nadšenců snímání prostorového zvuku představuje 

značka Soundfield, se svými přenosnými mikrofon-
ními systémy či samotnými mikrofony, naprostou 

špičku ve svém oboru. A i z tohoto důvodu se vývoj 
uvnitř společnosti nezastavil a intenzivně akcentuje 

praktické připomínky uživatelů přímo z terénu i 
vyšší nárok zvukařů na technické parametry.

Soundfield 
SPS200 Zephyx Kit
Anglická společnost Soundfield uvedla na 
trh novou verzi svého kompaktního surround 
mikrofonu SPS200. Jedná se o tzv. Zephyx 
Kit, který obsahuje speciální verzi mikrofo-
nu SPS200-SB se zkráceným tělem (Short 
Body), který je uchycen do speciální odleh-
čené proti otřesové plovoucí klece Zephyx. 
Její potah pak můžeme volit mezi dvouvrst-
vým protivětrným krytem a oblíbenou „chlu-
patinou“ windjammer. Jak vysvětluje Ken 
Giles, ředitel společnosti Soundfield: „Větší 
analogové a digitální systémy jsou vybaveny 
standardně Rycote ochranami. Oproti tomu 

nabízí Zephyx Kit da-
leko menší a lehčí 

variantu, která 
je ideální pro 

filmovou a 
exteriéro-
vou práci.

Nový mikrofonní systém ST450 je přímým výsledkem zákaznické ode-
zvy na model ST350, a přináší jak praktické změny, tak celkové pro-

pracování obvodové technologie. Nově tedy systém ST450 získal: nižší 
vlastní šum, zvýšenou dynamickou rezervu, zdokonalený stereofonní i 

prostorový obraz, mnohem účinnější vyhřívání kapslí pro bezproblémo-
vé fungování i ve velmi náročných klimatických podmínkách, vylepšený 

interní power-management redukující „startovací“ proud. Konektorové 
pole se přesunulo na bok přístroje, což je daleko výhodnější z pohledu 

obhospodařování veškeré kabeláže, je-li přístroj umístěn v tašce, a 
samotné audio i power konektory přešly na průmyslový standard (na 

rozdíl od dříve používaného Lemo, nyní  5-pin XLR pro audio  a 4-pin 
Hirose pro napájení). Jen pro zajímavost dosavadními uživateli původ-
ního modelu ST350 byla taková zvukařská esa jako John Casali (Harry 
Potter, James Bond, Sherloq Holmes), Guntis Sics (Australia, Moulin 

Rouge, X-men) či Chris Watson (přírodovědné dokumenty Davida 
Attenborougha pro BBC).
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dBTechnologies DVA S1518N 
Subbass db technologies DVA S1518N je 
reprobox této italské společnosti, který je osazen 
18“ reproduktorem. Box je bandpass konstrukce 
a vychází s osvědčeného modelu DVA S10. Box 
je vyrobený z kvalitní březové překližky, opatřen 
odolným černým texturovaným lakem a také šes-
ti držadly pro snadné přenášení. Výkon 3000W/
RMS zajišťuje zesilovač „DIGIPRO“, který je 
vybavený 56 BIT kontrolním procesorem, cros-
soverem, a zpožďovací jednotkou. Dálkově může 
být reprobox řízený pomocí ovladače RDNET 
Control. Maximální SPL je 139dB, frekvenční 
rozsah 39-12 Hz a váha 46 kg.

dBTechnologies Flexys FM8
Flexys FM8 je aktivní koaxiální podiový monitor. Jak 

je zřejmé, je osazený jedním koaxiálním repro-
duktorem o průměru 8“ a 1“. Je určený spíše 
na menší podia pro klidnější hudební aplikace, 
výborné uplatnění určitě najde například v 
divadlech. Digitální zesilovač „DIGI-
PRO“ dává celkový výkon 200W a 
je navíc osazen navíc kontrolním 
procesorem, který obsahuje 8 
různých presetových nastavení. Box 
je vyroben patentovanou technologií 
het a váží necelých 10 kg. Frekvenč-
ní rozsah je 77-20.000 Hz, max. SPL 
117dB.

dBTechnologies DVA S1521N 
Subbass db technologies DVA S1521N je první reprobox této italské 
společnosti, který je osazen 21“ reproduktorem. Díky přesně naladěnému 
basreflexu dosahuje tento box ultranízké frekvenční ozvěny. Box je vyrobený 
z kvalitní březové překližky, opatřen odolným černým texturovaným lakem a 
také šesti držadly pro snadné přenášení. Výkon 1500W / RMS zajišťuje zesilovač 
„DIGIPRO“, který je vybavený 56 BIT kontrolním procesorem, crossoverem, a 
zpožďovací jednotkou. Dálkově může být reprobox řízený pomocí ovladače RDNET 
Control. Maximální SPL je 139dB, frekvenční rozsah 30-110 Hz a váha 52,5 kg.

dBTechnologies  
DVA S2585N  

Aktivní subbasový systém s aktivním 
kardioidním vyzařováním. Systém se 

skládá ze dvou samostatných ko-
mor, z nichž v jedné je umístěn 18“ 

reproduktor ve směru vyzařování a 
v druhé je umístěný 15“ reproduk-
tor, který je otočený o 180 stupňů. 

Integrované „DIGIPRO G2“ zesilovače 
poskytují celkový výkon 2500W/
RMS (1500W+1000W). Repro-

box je vyrobený z kvalitní březové 
překližky, vybavený šesti madly pro 
pohodlné přenášení, a také dalším 
hardwarem pro například zavěšení 

do rámu SRK10. Součástí výbavy je 
i crossover, řídící procesor 56 BIT, 

zpožďovací jednotka. Max. SPL je 
140dB, frekvenční rozsah 35-120 Hz 

a váha 65 kg. Reprobox lze dálkově 
řídit pomocí RDNETu.

dBTechnologies DVA S30
Nový subbass db technologies DVA S 30 je určen hlavně pro Digital Vertcal 
Array systémy, primárně pak pro nové DVA T12 reproboxy ale pracovat může 
i se starší řadou DVA T4 a boxy řady DVX. Tento basový reprobox je osazen 
dvěma 18“ reproduktory RCF Neodymium, zesilovačem Digipro a jeho výkon 
je úctyhodných 3000W/RMS. Vstupy i vystupy (včetně výstupu z crossoveru) 
jsou řešeny konektory 
XLR ... nechybí ani 
PowerCone a vstup 
pro RDnet. Box je 
vyroben z kvalitní 
březové překližky a 
na každé straně je 
vybaven dvěma prak-
tickými madly pro 
pohodné přenášení.
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dBTechnologies 
SIGMA S215 
Další z nové řady reproboxů SIG-
MA od značky dB Technologies je 
model s označením SIGMA S215. 
Jedná se o kompaktní aktivní 
reprobox s osazením 2 x 15“ bass 
a 1.4“ titanovým driverem, který 
je spojený s hornou s vyzařovací-
mi úhly 60 x 40. Úctyhodný výkon 
1400W v režimu bi-amp dodává 
digitální zesilovač DIGIPRO G2. 
Reprobox má kmitočtový rozsah 
42-20.000 Hz při maximálním 
SPL 139 dB. Jako u celé nové sé-
rie SIGMA je i tady použitý vnitřní 
procesor o vysokém rozlišení 56 
bitů a kvalitní AD převodník 24 
bit 48 kHz. Linkové či mikrofonní 
připojení je řešeno konektory 
XLR nebo jack, napájení  pomocí 
dvojice konektorů POWERCON. 
K pohodlnému přenášení 50kg 
těžkého reproboxu slouží čtveřice 
praktických madel. Rozměry jsou 
509 x 1215 x 533 mm. 

dBTechnologies SUB808D 
Nový nepřímo vyzařující subbass dB technologies SUB 808 D je určený pro 
12“ a 15“ reproduktorové systémy, které potřebují mohutný basový základ. 
Osazen je 18“ reproduktorem a digitálním zesilovačem „DIGIPRO“ o výkonu 
800W. Ten obsahuje 24 bitový řídíci procesor, stereofonní crossover, přepí-
nání dělícího kmitočtu a také přepínač otáčení fáze. Box je vyroben patento-
vanou technologii HET, tedy ze dřeva 
s kombinací plastových prvků, které 
slouží k dobré ochraně boxu a jeho 
snadné přenositelnosti. Maximální SPL 
je 130dB, frekvenční rozsah 30-150 Hz 
a váha pouhých 34 kg.

dBTechnologies 
SIGMA S118 

Zatím poslední z nové série reproboxů SIGMA od společnosti dBTechnologies je 
aktivní subbass s označením S118. 18“ reproduktor se čtyř palcovou cívkou pohání 

zesilovač DIGIPRO G2  s výkonem 1400W. Kmitočtový rozsah je udáván od 32Hz 
do 112 Hz při maximálním SPL 134 dB. 56- bitový vnitřní procesor je doplněný 
analog-digital převodníkem 24bit/48kHz. Vstupy jsou řešeny pomocí konektorů 

XLR, stejně tak jako výstupy pro další reproboxy, v jejichž cestě je zařazen aktivní 
crossover, který je možno vypnout. Pro připojení do sítě slouží dvojice konekto-
rů POWERCON. K další výbavě patří dvojice madel pro přenášení a také miska s 
20mm závitem pro montáž tyče pro satelitní reprobox. Díky technologii skeletu 

H.E.T. je váha přijatelných 38kg při rozměrech 509 x 815 x 533 mm.

dBTechnologies 
SIGMA S115  

Nový reprobox společnosti dB technologies 
nese označení Sigma S115. Jedná se o 

dvoupásmový kompaktní aktivní reprobox s 
osazením 15“ bass a 1.4“ titanová horna s 
vyzařovacím úhlem 60 x 40. Výkon dodává 

zesilovač  DIGIPRO G2 o výkonu 1000W, 
který pracuje ve třídě D. Kmitočtový rozsah 

se pohybuje v rozmezí 46-20.000 Hz při 
maximálním SPL 133 dB. Vnitřní proce-

sor pracuje ve vysokém rozlišení 56 bitů, 
převodník AD je 24 bitový při frekvenci 48 
kHz. Signálové připojení je řešeno konek-
tory XLR i jack pro linku nebo mikrofon. K 
napájení ze sítě slouží konektory POWER-
CON in/out . Reprobox má příznivou váhu 

33kg při rozměrech 509 x 765 x 533 
mm. Vybaven je samozřejmě i madly pro 

pohodlné přenášení i hnízdem pro umístění 
reproboxu na stativ. 
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Genelec 6000A
Genelec 6000A je velice kompaktní aktivní stereo soustava 

na použití hlavně k počítači, TV nebo třeba k MP3 přehrávači 
a podobně. Frekvenční rozsah této zajímavé soustavy je 70Hz-

20 kHz při konstantní hladině akustického tlaku 93dB na 1metr. 
Výkon zesilovače je ve špičce 2 x 10 W při maximální spotřebě 

34W, v klidovém stavu je spotřeba 1.5 W a režimu Stand by pak 
pouze 0.4 W. Napájení je univerzální, od 100V do 240V. Váha 

tohoto přístroje včetně stolního stojánku je pouhých 950 gramů. 
Soustava včetně veškerého příslušenství se dodává ve stylové 

překližkové krabici. 

Genelec 8260A
Nový Genelec 8260A je třípásmový studiový monitor používající 
průlomovou technologickou inovaci, která spočívá v koaxiálním 
středo/výškovém systému, při čemž středový reproduktor je 5“ a 
výškový ¾“.To doplňuje basový reproduktor, který má průměr 10“. 
Vše pohání TRI-AMP zesilovač o výkonu 150W pro bass, 120W pro 
střední pásmo a 120W pro výšky. Vstup je analogový i digitální (AES/
EBU) a monitor lze řídit pomocí sítě „GLM“. Kalibrace je možná opět 
pomoci „GLM“ nebo díky funkci „AutoCal“, popřípadě manuálně. 
Monitor pracuje s 16-24 bitovým rozlišením při vzorkovací frekvenci 
32-192kHz. Frekvenční rozsah je 29Hz - 21 kHz, rozměry 570 x 375 x 347mm 
při celkové váze 27.5kg  

Genelec 4040A 
Nový model 2-pásmových reproboxů 4000 serie určený 
pro profesionální instalace.
SPL=108 dB
Frekvenční rozsah: 55 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
Bass 6.5’’+Treble 3/4’’
Výkon: Bass 120W+Treble 120W
Hmotnost: 9.9 kg

dBTechnologies DVA T12
Začátkem září bude pro český trh dostupná další novinka společnosti 

dbTechnologies a sice nový box řady DVA (Digital Vertical Array) s 
označním T12 . Tento aktivní reprobox je osazen 12“ basovým repro-

duktorem, 2 x 6,5“ slouží pro střední pásmo a konečně pro vysoké 
kmitočty jsou zde tři 1“ horny. To vše pohání zesilovač Digipro G2 

o celkovém výkonu 1400W/RMS. Box je vyroben z polypropylenu a 
je zesílen hliníkovou konstrukcí. Systém instalace je plně shodný s 

modelem T4, který se již na našem trhu několik let úspěšně prodává. 
Hmotnost je díky použitému materiálu pouhých 29kg.Vstup i výstup 

je řešen XLR konektory, napájení je přes PowerCone, box lze řídit pře 
vstup RDnet.
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Alesis iO4
je zvuková karta kterou lze k počítači připojit pomoci konektoru 
USB. Může pracovat až ve 24bitovém režimu při 48kHz ve spojení 
s prakticky jakýmkoli software. Karta je typu desktop, to znamená že 
všechny důležité ovládací prvky a připojovací konektory jsou na vrchní 
straně přístroje. To umožňuje velice snadnou manipulaci při zapojování 
všech konektorů a ovládání karty.iO4 má čtyři vstupní kanály, každý z nich je 
opatřený konektorem XLR nebo 1/4 TRS a insertní vstupy, též řešené konek-
tory 1/4 TRS. Samozřejmostí je phantom napájení 48V pro spolupráci s kon-
denzátorovými mikrofony. Dvojice monitorových výstupů, řešených opět konektory 1/4 TRS doplňuje ještě sluchátkový 
výstup se samostatnou regulací hlasitosti. Měření úrovně vstupního a výstupního signálu je řešeno pomoci tříbarevného 
čtyřsegmentového LED VU metru. Přiložený software obsahuje i nahrávací program Cubase LE. 

Alesis DM10XKit
Nový set elektronických bicích značky Alesis se jmenuje 

DM10XKIT. Jedná se o 6-ti dílnou profesionální sestavu bicích, 
která obsahuje 2x RealHead 10“ dual-zone (tom tomy), 2x 

RealHead 12“ dual-zone (floor tomy), 1x RealHead 12“ dual-
zone drum pad (snare drum), 1x 8“ RealHead Kickpad, 1x 

RealHead pedal, 1x DMPad 12“ Hi-Hat, 2x DMPad 14“ cash a 1x 
DMPad 16“ ride. V neposlední řadě sestavě dodává ten správný 

lesk chromový rám XRack s úchyty a rameny a DM10 modul. 
Ten nabízí zároveň více než 1.000 zvuků. Modul má vestavěný 

sekvencér, metronom, top-panel mixer a různé výstupy. 
Pedál ke kickpadu není součástí balení.

Genelec  AIC25, AIW25, AIW26
Kromě výroby klasických špičkových monitorů se spo-
lečnost GENELEC zabývá také produkcí reproboxů pro 
speciální zákaznické instalace. Jedná se o řadu reproboxů, 
které může architekt libovolně instalovat například do zdi, 
stropu, vestavné skříně apod. Tyto boxy jsou samozřejmě 
také aktivní, pouze jejich zesilovač a řídící jednotka je 
umístěna mimo reprobox 
tak, aby byla přístupná 
k obsluhování. Kvalita 
těchto reproboxů je, jak 
je u společnosti GENELEC 
samozřejmostí špičko-
vá, výkon s ohledem na 
použití více než dosta-
tečný (AIC25 a AIW25 
40W+40W/RMS, AIW26 
120W+120W/RMS).
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Alesis DM6 USB Kit
je nejdostupnější elektronická bicí souprava s novým zvu-
kovým modulem DM6, který obsahuje 108 bicích souprav, 
činelů a perkusí. Aby se eliminovaly zpětné vibrace je zde 
použita jako materiál přírodní guma, která dobře tlumí otřesy 
a tím Vám dává věrohodný pocit ze hry. 5ti místná sada ob-
sahuje tři tom pady, kolmý pad velkého bubnu, pady hi-hat, 
crash a ride. Pad pro malý buben je dvojzónový. DM6 lze 
použit jako trigger s MIDI rozhraním, software pro bicí mo-
duly BFD, Toontrack nebo Reason. Lze snadno připojit skrze 
USB port. DM6 je kvalitně vybaven - výstupy pro sluchátka, 
zesilovač, metronom, vestavěný sekvencer s 40 předvole-
nými skladbami pro hru. DM6 Kit se montuje na hliníkový 
rack. Standardní 1 1/2“ systém umožňuje přidat i další 
záchytky a stojany od Alesisu nebo jiných výrobců. Nástroj 
je nabízen včetně montovacího systému a plné sady kabelů 
pro připojení, robustních pedálů pro velký buben a hi-hat.

Alesis Mic Tube Duo
Alesis Mic Tube Duo je, jak již název napovídá stereofonní lampový předzesilovač pro mikrofony ale i nástroje. Na 

přední straně je umístěná dvojice kvalitních připojovacích konektorů NETRIK v provedení Combi (XLR/6.3 jack). Dvojice 
potenciometrů s označením „GAIN“ slouží k úpravě síly vstupního signálu, druhá dvojice potenciometrů s označením 
„DRIVE“ zapojuje do činnosti elektronku 12AX7, která  přidává do signálu žádaný teplý vintage zvuk. Každý kanál má 

přehledný osmi segmentový měřič vstupní úrovně, pře-
pínač pro otáčení fáze, tlačítko zesílení +20dB, zapínání 
fantomového napájení +48V je pak pro oba kanály spo-
lečné. Výstupy na zadní straně přístroje jsou symetrické 

(XLR) i nesymetrické (6.3 jack). 

Alesis Mic Tube Solo
Alesis Mic Tube Solo je jednokanálový lampový mikrofonní předzesilovač, který obsahuje jednu elektronku s 
označením 12AX7. Na přední straně přístroje najdeme ručkový vu metr ve stylu vintage. Dvojice otočných potenciometrů 
slouží pro nastavení gainu a drive. Další přepínače pak umožňují fantomové napájení 48V pro kondenzátorové mikrofo-
ny, plus 20 DB pad, otáčení fáze a 80 HZ high-pass filter. Červená dioda s označením clip nás upozorňuje na přebuzení 
signálu. Na zadní straně najdeme pouze vstupní konektor 
pro přiložený napájecí zdroj a dvě dvojice konektorů pro 
symetrický či nesymetrický vstup a výstup. Celé zařízení 
je uložené v bytelné kovové skříňce. Ideální je pro použití 
v domácím nahrávacím studiu a to jak pro mikrofon nebo 
nástroj.

Alesis 6 CUE
Pod označením Alesis 6 Cue se skrývá  profesionální sluchátkový distribuční stereofonní zesilovač, který je vhodný 
pro použití jak na live aplikace, tak i ve studiu. Obsahuje šest samostatných stereofonních zesilovačů, z nichž každý je 

vybaven třemi výstupy pro sluchátka v provedení 1/4 stereo jack. Dále je  každá  zesilovací jednotka vybavena ovládáním 
stereováhy, vypínáním pravého nebo levého signálu, přepínačem mono/stereo a čtyřsegmentovým měřením úrovně  

vstupního signálu. Pro připojení dalšího zdroje zvuku slouží stereo zdířka 1/4 jack, která  je označená  jako AUX. Na zadní 
straně najdeme kromě dalších sluchátkových výstupů i konektory pro připojení vstupního a také výstupního signálu v 

provedení XLR i 1/4 jack. Celé zařízení je umístěné v kvalitní a odolné skříňce o rozměrech 19“ rack  1U a je napájeno 
přímo ze sítě 230V.  
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Alesis 3632
Alesis 3630 se stal pravděpodobně nejoblíbenějším dynamickým procesorem všech dob. Jeho nástupce, model 3632 

navazuje na desing a ovládací funkce svého předchůdce. Jednovýšková 19“ racková jednotka nabízí dva nezávislé a plně 
vybavené kompresory a limitery s vynikající zvukovou kvalitou, která vyhovuje pro všechny možné aplikace, od studiové 

práce přes live použití až po rozhlasové vysílání. Funkce attack a release mužou být nastavovány automaticky v závislosti 
na síle signálu nebo také plně manuálně. 3632 může pracovat jako dva naprosto nezávislé procesory nebo jako jeden 

stereo přístroj. 

Alesis Q61
je MIDI ovladač, který je schopen pracovat s téměř jakýmkoliv MIDI zařízením
nebo hudebním softwarem. 61 standardně velkých kláves je vybaveno úho-
zovou dynamikou a hodí se i pro živé hudební vystupování. Samozřej-
mostí jsou i ovladače Pitch a Modulation. Pomocí podsvícených tlačítek 
Octane Up a Down můžeme rychle rozšířit rozsah kláves směrem nahoru 
i dolů. K přístroji se dá připojit sustain pedál (prodává se samostatně). 
Napájení je řešeno přes USB kabel.

Alesis QX25
je multifunkční ovladač hudebního software. Připojuje se přes standardní USB roz-

hraní do vašeho PC nebo MACu. Vybavený je dvacetipěti klávesami, čtyřmi úho-
zově citlivými pady, kolečkem Pitch a Modulation a spoustou dalších ovladačů. 
Ke snadnější orientaci v editovaných parametrech slouží LED display. K zařízení 

se dodává zdarma software Ableton Live. Napájení je řešeno přes kabel USB.

Alesis iO MIX
je zařízení, které umožňuje nahrávat až čtyři kanály současně do vašeho
iPADU. Připojit k němu lze mikrofony nebo nástroje přes XLR Combi konektor, dokonce 
má fantomové napájení pro použití kondenzátorových mikrofonů. Výstupy jsou zajištěny 
pomocí dvou 1/4 symetrických konektorů TRS, pro sluchátka slouží jeden 1/4 stereo 
TRS konektor. Každý kanál mixážního pultu je vybaven ovladačem hlasitosti, basů, 
výšek a panoramy. Na zadní straně jsou u vstupních konektorů ovladače gainu. Nad 
regulátorem celkové hlasitosti najdeme pěti segmentový LED vu-metr. Napájení se děje 
pomocí přiloženého zdroje. iPad je v zařízení po vložení bezpečně zajištěn proti jakémukoli 
pohybu.

Focusrite ISA One/Analogue
je špičkový mikrofonní předzesilovač s velice dobrým poměrem výkonu 
a ceny. Vychází z legendárního modulu ISA 110 a kvalita jeho zvuku je 

opravdu impozantní. Předzesilovač je doplněn o linkové vstupy a nezávis-
lý DI kanál, který lze používat jako pasivní nebo aktivní. Vstupní impedanci lze 

přepínat mezi čtyřmi pečlivě vybranými módy. Nezávislé vstupní měření se děje 
za pomoci klasického VU metru s variabilní kalibrací tak, aby měření vyhovovalo 
pro analogové i digitální nahrávání. Měření je doplněno o dva LED sloupce, díky 

kterým je možno měřit úroveň signálu na vstupu i výstupu. Sluchátkový výstup 
má samostatnou regulaci hlasitosti a je vybaven přepínačem pro poslech vstupu 

předzesilovače nebo pro poslech celého projektu. Celé zařízení má bytelnou 
kovovou konstrukci, která umožňuje bezpečné časté přenášení.
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Focusrite Scarlett 2i4
Jednou z novinek společnosti Focusrite je zvuková karta s označením Scarlett 2i4. Tato přímo nahrazuje model Saffire 6 

USB, který byl velice populární. K dispozici jsou dva vysoce kvalitní vstupy osazené oceňovanými Focusrite pre-ampy. 
Jsou osazeny konektory XLR Combi, takže slouží i pro připojení 

pomocí jacku 6,3. Každý vstup má samostatný Gain, přepínač 
pro hraní přímo z nástroje a tlačítko ke skokovému utlumení 
vstupního signálu. Výstupy jsou celkem 4 v provedení cinch 
a jsou nesymetrické. Zařízení je navíc doplněno o konektory 
MIDI in a MIDI out a pracuje v rozlišení 24bit/96 kHz. Celé 

je umístěné v elegantní a přitom velmi bytelné skříňce z červeně 
eloxovaného hliníku. Napájí se přímo přes konektor USB. Součástí je balíček 

software pro nahrávání.
 

Focusrite Scarlett 8i6
je nová zvuková karta společnosti Focusrite. Na rozdíl od řady Pro tato využívá pro připojení k počítači rozhraní 
USB místo předešlého Fire Wire. Karta nabízí čtyři analogové vstupy, z toho první dva jsou vybaveny vysoce kvalitním 
mikrofonním předzesilovačem Focusrite a zároveň díky konektorům typu „combi“ mohou posloužit i k připojení 
nástrojů. Tyto vstupy doplňují ještě S/PDIF a MIDI vstup. Ve výstupní sekci pak najdeme čtveřici 
analogových linkových výstupů doplněných opět o S/PDIF 
a MIDI. Na přední straně samozřejmě nechybí stereofonní 
konektor pro připojení sluchátek, který je vybavený vlastní 
regulací hlasitosti. Nechybí ani phantomové napájení pro použítí 
kondenzátorových mikrofonů na prvních dvou vstupech. Přiložený 
software obsahuje velice přehledný a intuitivně použitelný „ Mix 
Control“ pro snadnou kontrolu vstupů a výstupů a jejich následné 
routování. Součástí je i balíček VST plag-in modulů, takže k zahájení 
práce vám již opravdu nic nechybí.  

Focusrite Scarlett 2i2
je zvuková karta, pracující přes rozhraní USB. Má dva vstupy a dva výstupy. Vstupy jsou osazeny konektory typu 
COMBO, takže se dá připojit zdroj externího signálu pomoci konektoru XLR nebo 1/4 TRS. Pro záznam pomocí mikrofonu 
slouží dva špičkové předzesilovače Focusrite, které patří k tomu nejlepšímu, co se dá v této třídě pořídit. Samozřejmostí 
je phantomové napájení. Přední panel pak obsahuje ještě ovladače Gain pro 
každý vstup samostatně, přepínače Mic/Line, ovladač celkové hlasitosti 
monitoringu, samostatný ovladač hlasitosti do sluchátek a 1/4 stereo 
TRS konektor pro jejich připojení. Nesmíme zapomenut ani přepínač pro 
Direkt Monitoring. Na zadní straně je pouze konektor USB a dva 1/4 TRS 
pro výstupní signál. Celé zařízení je v atraktivním červeném hliníkovém 
pouzdře, je napájené přes konektor USB a pracuje v rozlišení 96kHz při 
24bitové konverzi.

Focusrite ISA Two
je špičkový duální mono předzesilovač pro použití všude tam, kde je nezbytná nekompromisní kvalita zvuku. Jedná 

se o dvě zcela nezávislé jednotky v jednovýškovém 19“ rackovém provedení. Základem každé jednotky, která navazuje na 
legendární ISA 110, kterou navrhoval Rupert Neve, jsou vstupní transformátory Lundahl. ISA Two nabízí zesílení až 80db, 

které je krystalicky čisté a bez zkreslení. Skvělá je také možnost nastavení vstupní impedance, včetně původní hodno-
ty ISA 110. K předzesilovači je tak možné připojit různé typy mikrofonů napříč historii. Volba impedance se provádí 

krokovým přepínačem na čelním panelu a přístroj si ji pamatuje i po opětovném zapnutí. Druhý přepínač pak zajišťuje 
výběr vstupů a to line, instrument nebo mikro. Výstupní signál je indikován dvěma osmi segmentovými LED VU metry. 

Pro každý preamp je určen přeladitelný high-pass filter, což se při práci se zvukem ukazuje jako neocenitelné. Pro každý 
předzesilovač jsou ještě určené funkce: pad 30-60db, fantomové napájení +48V, otáčení  fáze  a zapínání high-pass 

filtru. Praktická je i vypínatelná efektová smyčka pro každý předzesilovač. Vstupy jsou symetrické, v provedení XLR i 1/4 
jack, výstupy jsou symetrické XLR.
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Focusrite Rednet
RedNet Focusrite je nový síťový audio systém, který poskytuje všechny funkce potřebné v prostředí profesionálního na-
hrávacího studia. Všechny přístroje této řady mají atraktivní červený design, robustní konstrukci a díky spolehlivé síťové 

technologii je instalace a konfigurace velice jedno-
duchá. RedNet může pracovat v jakémkoli operačním 
systému s libovolným nahrávacím software, takže jeho 
používání je opravdu univerzální. Celý systém používá 
digitální audio síťovou technologii DANTE australské 

společnosti AUDINATE. RedNet obsahuje řadu velice kvalitních digitálních audio rozhraní a komponentů, které je možné 
velice snadno propojit pomoci ethernet sítě. Na rozdíl od ostatních audio systémů bude fungovat se všemi DAW soft-
ware, včetně ProTools 9, Logic, Nuendo….

Focusrite Forte
Profesionální přenosný 2in/4out 
USB 2.0 audio interface.

Focusrite iTrack Solo
toto zvukové rozhraní je vyrobeno speciálně pro iPad, ovšem pracuje na ostatních počítačích pomocí připojení USB a 

to jak s operačním systémem Windows tak i MAC OS X. Vstupní část je vybavena jedním mikrofonním vstupem, který je 
osazen konektorem XLR a jedním vstupem pro nástroj, který má konektor TRS. U mikrofonního vstupu lze navíc zapnout 

fantomové napájení +48V. Dále je na čelním panelu už jen regulace hlasitosti poslechu a konektor pro připojení sluchá-
tek. Na zadní straně je dvojice výstupních konektorů cinch. USB vstup a systémový konektor pro připojení iPadu. Přístroj 

se ukrývá v bytelné hliníkové skříňce.
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Láďo, vzpomeneš si ještě kdy, jak a s jakým vybave-
ním jsi začínal?
No, myslím, že to bylo tak v roce 1986, byl jsem mladý 
(smích) a nadšení pro zvuk u mě neznalo hranic. Je jasné, 
že v té době byl dobrý aparát z říše snů, takže doma dělané 
věci, Tesla a podobně. Ale měl jsem štěstí, po relativně 
krátké době se mi naskytla možnost pronajmout si aparatu-
ru od zvukaře, který jezdil s Country Beatem Jiřího Brabce, 
končil se zvučením…..Jednalo se o boxy CERWIN VEGA!, 
na tu doby slušná třída, kompakty 3pásma s 18“ basem, 
krmené dvěma zesilovači McGee, na přesné parametry si 
již nevzpomenu. K tomu pult, anglický MITEC, šestnáctka, 
fakt to docela hrálo, k tomu samozřejmě ostatní co dům 
a trh dal. Po čase jsem ještě laboroval s aparaturou DAN 
Acoustic, ale to pravé to nebylo.
Tím se samozřejmě dostáváme k otázce, co používáš 
teď?
Že se ptáš (směje se a ukazuje prstem na mě), někdo mi 
před léty doporučil novinku firmy dBTechnologies, Digital 
Line Array, aktivní model T4, koupil jsem si tenkrát 8 kusů. 
Líbilo se mi to, takže teď jich mám už 18, standardně vě-
ším na stranu osm T4, dvě dávám na vykrytí doprostřed.
Basy mám typu EV ML18, nyní osazené každý dvěma re-
produktory Beyma 18“, neodym, každé repro 1000W/RMS. 
Ty krmím dvěma zesilovači Lab Gruppen, jeden 10000W/
PRM, druhý 6000W/RMS, naprostá špička. Basových boxů 
mám osm. K tomu na pódiu 8 monitorů dBTechnologies 
DVX DM15, aktivní, poměr cena a zvuk je skvělý!!!!
Hlavní mix používám Allen Heath, iLive, zatím si na sebe 
zvykáme, ale je to dost dobré. Samozřejmě s digitálním 
stage boxem, jinak by to nemělo valný smysl. Jako moni-
torák, když je to třeba, používám Soundcraft GB4. Mikro-
fony různé, Audio Technica AE3000, AE5000, Audix OM6, 
samozřejmě Shure, SM58, SM57, Beta 58…Stojany Proel, 
KM, kabely Cordial, Proel, Klotz… DI-boxy jsem si oblíbil 
aktivní model od Proelu, DB2A, fakt šikovná věcička. Slabi-
na jsou bezdráty, mám Shure PGX/SM58,
to používám spíš jen na moderování. Teď jsem měl mož-
nost vyzkoušet Shure ULX-D, úžasné, když to
finance dovolí, na podzim je budu mít. O světla se stará 
synek, toho to začalo bavit, takže jsme do toho teď hodně 
investovali, ale to se samozřejmě lidem líbí.

Takže další otázka, koho jsi zvučil, jaké akce, pro 
kolik lidí atd. ?
Hele toho za ty roky bylo moc, to se nedá si na všechno 
vzpomenout, Třeba Vašek Neckář, Arakain, Krausberry, 
Support Lesbiens, Chinaski, Mišík, Konflikt, Krucipusk, 
Doga, N.V.U., no bylo toho moc. Zapomenout se nedá 
na to když jsem zvučil EXPLOITED, 3000 pankáčů, jejich 
manažer po koncertě přišel a děkoval mi, jak to hrálo, to 
potěší. S ohledem na výkon aparatury jsou to spíš menší 
akce tak pro 1000-2000 lidí.
A nakonec, jaké máš plány do budoucna?
V poslední době jsme opravdu dost investovali, takže 
jezdit, jezdit a jezdit, abychom něco dostali zpátky. Do 
budoucna uvažujeme možná o dBTechnologies DVA T12, 
to jsem viděl na předváděčce, dost dobré. Dost drahé 
(smích). Ale, zatím se docela daří, tak snad to tak bude i 
dál a zase se někam posuneme. Důležité, aby byli všichni 
spokojeni, kapela, posluchači i pořadatel, pak je další 
spolupráce v pohodě….

Takže, Láďo, ať se ti i nadále daří, dík za kafe (smutně 
koukám na dvě basy Staropramenu, protože jsem autem) a 
doufám, že se brzy zase někde potkáme.

Rozhovor s Ladislavem Čáslavským
Rozhodl jsem se vyzpovídat královehradeckého zvukaře z firmy Light and Sound Service pana Ladislava Čáslavského, 
kterého znám z podií jakožto aktivní hudebník již hezkou řádku let…..

Restaurace 
Na staré ráně
používá aparaturu dB Technologies a PROEL:
dB technologies DVX D10 - aktivní reprobox
dB technologies DVA S09 - aktivní subbas
db technologies Fleyas F8 - aktivní reprobox
Proel hardware držáky, stage boxy, kabeláž                         
kabely, konektory, redukce… 
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Restaurace 
U Černínů

Anna K. zpívá na mikrofon SHURE 
BETA 58A řady UHFR a používá in-ear monito-
ring SHURE PSM900.
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Stylovou restauraci U Černínů najdete v Praze-
Vinoři. Přátelská atmosféra Vás přímo pohltí. 
Výjimečný interiér je doplněn několikrát do roka 
obrazy předních českých výtvarníků. Čeká vás tu 
skvělá kuchyně včetně pizzy z pece na dřevo, na 
čepu šest druhů piv, sudová vína s velkým vý-
běrem lechovických vín z místní vinotéky. Zimní 
i letní zahrádka, základní servis pro cyklisty i 
jejich kola, bezbariérový přístup včetně WC. A 
v neposlední řadě - hlavní část 
restaurace je nekuřácká. Tuto 
scenérii posouvá k pomyslnému  
Olympu velmi častá hudební 
produkce, která tak restauraci 
stylizuje do hudebního stánku. 
Jména Radim Hladík, Vladimír 
Mišík, Ivan Hlas, Martin Kra-
tochvíl, Vladimír Merta, Luboš 
Andršt a mnoho dalších skvělých 
muzikantů, jen potvrzuje oblíbe-
nost této restaurační scény. 
Pro hudební produkce použí-
vají aparaturu 
PROEL FLASH 15A + stojany.  
Restaurace vítá všechny mladé 
umělce … 
www.ucerninu.cz
info@ucerninu.cz

Pramice a necky, vyrábíme všecky!
Zbyšek Milanovský

plavidla@seznam.cz, www.pramice.com

Hospoda Na farmě
vynikající kuchyně, super Jumbo pizza, kompletní nabídka pl-

zeňských piv + Suchdolský Jeník (exklusivní univerzitní pivo). 
Hudební produkce a sportovní přenosy. Rozvozy jídel. Catering 

- jsme schopni zajistit každou akci.
Kontakt: rest.nafarme@seznam.cz, tel.: 605 805 805 

V Hospodě Na farmě používají:
Proel Flash 15A aktivní reprobox; Proel XE 65CT 100V insta-
lační reproduktor; Proel XE 65TB 100V instalační reproduktor; 

Proel APM120XL 100V zesilovač; Proel ATR MX225 5-ti 
zónový mix; Proel hardware a kabeláž.



Proel XEOS
je nová řada instalačních reproduktorů, která nahrazuje řadu Spark. 
Série se skládá ze tří dvoupásmových modelů pro povrchovou 
montáž a jsou osazeny basovým reproduktorem o průměru 3.5“, 5“ 
nebo 6.5“. Nová série se vyznačuje plně hliníkovou ochranou mřížkou 
s nenápadným Proel logem a reproduktory se  dodávají v bílé nebo 
černé barvě. Všechny modely jsou vybaveny „C“ držákem pro snadnou 
montáž ve vertikální nebo horizontální poloze.

Proel bezdrátové systémy
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Proel Flash 8A
je aktivní reprobox již zavedené a úspěšné série 
reproboxů Flash. Jedná se o box plastové konstrukce, 
osazený 8“ basovým reproduktorem, 1“ tweeterem 
a bi-amp zesilovačem o výkonu 180 + 50 W. 
Frekvenční rozsah je 60-20000 Hz, SPL 122 dB, 
váha 10kg. Box lze díky frekvenčnímu rozsahu použít 
jak samostatně tak s použitím aktivních subwooferů 
Proel, jež jsou vybaveny aktivním crossoverem.

Proel Xenia
Model Xenia X30T je instalační reprobox určený 
pro ozvučení „z pozadí“ především obchodech, 
kancelářích, restauracích apod. Jedná se o reprobox 
který je vybaven 70-100V transformátorem, lze jej 
ale použít i na 8 ohmové aplikace. Vstupní výkon 
je 15W/ RSM, reprobox má 3“ basový reproduktor 
a palcový tweeter, citlivost 87 dB a váží 1.3kg při 
rozměrech 12.5 x 19.3 x 12 cm. Model Xenia X50T 
se liší od menšího modelu X30T hlavně v rozměrech 
(17 x 28 x 17 cm a 2.3kg) a také ve velikosti 
použitého basového reproduktoru - zde je použitý 
5“ woofer a reprobox má tak výkon 25W/RSM při 
citlivosti 90 dB, je dodávaný taktéž v bílé i černé 
barvě. Třetí z řady, model X80T, je vyroben stejně 
jako ostatní z polypropylenu a má výkon 50W/RSM 
při citlivosti 91 dB. Basový reproduktor má průměr 
8“, tweeter 1“, váha reproboxu  je 4.6 kg, rozměry 25 
x 42 x 25 cm a je dodávaný v bílé barvě.

Proel FREE10
je kompaktní přenosné víceúčelové ozvučovací zařízení, 

které může pracovat pomoci zabudované 12V baterie nebo 
na 230V napětí, které slouží zároveň i k nabíjení baterie. 

Vybavené je vším, co při použití například na prezentačních 
akcích budete potřebovat. To znamená: UHF bezdrátovým 

přijímačem, CD přehrávačem, DVD přehrávačem a MP3 pře-
hrávačem, který je navíc vybavený USB portem. Vstupy jsou 

jak dva mikrofonní (konektor XLR combi) tak i dva linkové 
(1/4 jack, 2 x RCA konektor), Video výstup je v provedení 

RCA. Všechny zdroje 
signálu lze vzájemně 
mixovat. Zesilovač 

má výkon 180W 
a je připojený k 

reprosoustavě o ve-
likosti 10“ basové 
repro a 1“ horna. 

Reprobox může na 
zabudovanou bate-
rii pracovat až čtyři 

hodiny. Rozměry 
jsou 34 x 52 x 38 
cm a váha 19kg. 
Přepravu usnad-

ňuje výsuvné 
madlo a zabudo-

vaná kolečka.

Proel FREE6
je kompaktní přenosné víceúčelové ozvučovací zaříze-
ní, které může pracovat jak pomoci zabudované 12V baterie 

nebo 12 napájecího zdroje, který slouží zároveň i k nabí-
jení baterie. Vybavené je vším, co při použití například na 

prezentačních akcích budete potřebovat. To znamená: UHF 
bezdrátovým přijímačem, CD přehrávačem, DVD přehráva-

čem a MP3 přehrávačem, který je navíc vybaveným USB 
portem. Vstupy jsou jak mikrofonní (konektor XLR combi) 

tak i linkový (2 x RCA konektor), Video výstup je taktéž RCA. 
Všechny zdroje signálu lze vzájemně mixovat. Zesilovač 

má výkon 50W a je připojený 
k širokopásmovému 

reproduktoru 
o velikosti 

6,5“. Repro-
box může na 

zabudova-
nou baterii 
pracovat až 
tři hodiny. 

Rozměry 
jsou 22 x 23 

x 22 cm a 
váha 6.5kg
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Proel Matrix 88
Martix 88 je víceúčelové zařízení, které umožňuje mixování 8 vstupů do 8 
nezávislých zón a to i za pomoci vhodného dálkového ovládání (R88, R88L). 
Jeden mikrofonní vstup má možnost priority (přepínatelné) a do jednoho EMC 
vstupu lze připojit generátor automatických zpráv, zrovna tak může zařízení 
ovládat i prvky bezpečnostního systému. Propojit lze dohromady až 4 jednotky 
Matrix 88 a za pomoci kabelu CAT5 k nim 
připojit dálkové ovládání. Zařízení je tedy 
vybaveno 8 vstupy, z toho 4 jsou určené 
pro mikrofon a 4 jsou linkové. Každý z 
těchto vstupů lze posílat do 8 nezávislých 
zón, z nichž každá má nezávislou regulaci 
výstupní úrovně. Každá zóna může být doplněná 
o dálkové ovládání pomocí RJ45 portu. Zabudovaný 

reproduktor umožňuje nezávisle sledovat 
každou zónu. Celé zařízení je vybaveno 
pomocným napájením 24V DC a má 
klasický rozměr 19“ rack při výšce 3 U.

Proel 
PR100CR 
PR100BK
Profesionální 
mikrofonní 
stojany se šibenicí
Délka šibenice 75cm, 
trojnožková hliníková 
základna, průměr základny 
70cm, výška stojanu 
je nastavitelná od 95 
do 160cm, klipy pro 
kabel, dostupný ve dvou 
barevných provedeních 
a to v matné černé a 
chromové.

Proel 
SPSK300KIT 

Profesionální
hliníkové stojany 

na monitory
Šroubovací systém 

upevnění výšky, průměr 
základny 112cm, 

velmi jednoduché a 
rychlé nastavení výšky, 

nastavitelná výška od 
146cm do 206cm. Kit 

obsahuje dva stojany a 
nylonový přepravní 
vak pro jednodušší 
transport s rozměry 

105x24x16cm.

Proel 
RSM180 
RSM170
Mikrofonní stojany 
se šibenicí
Délka šibenice 75cm,
trojnožková nylonová základna, 
průměr základny 68cm, výška 
stojanu je nastavitelná od 90 
do 150cm, klipy pro kabel,  
dostupný ve dvou barevných 
provedeních a to v matné 
černé a chromové.

Proel 
RSM360 
Profesionální
notový stojan

Maximální výška 
1050mm,  černá 

barva, dodáván buď s 
taškou na přenášení 

(RSM360M) nebo bez 
(RSM360WOB).

Proel PFOAM910
Vodovzdorné vypolstrované klávesové pouzdro

Polstrování 20 mm, nastavitelné popruhy, opatřeno kolečky, 
vybaveno kapsou na příslušenství, vnitřní rozměry 137x36x15cm.

Proel PFOAM10
Vodovzdorné vypolstrované 
kytarové pouzdro
Polstrování 9mm, 
1 polstrované ucho 
a popruh, vyba- 
veno kapsou 
na příslušen- 
ství a kabely,  
robustní zip, 
černá barva, 
vnější rozměr 
110x54x17cm.
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PROEL AXIOM 
Axiom je nový line array systém od známé italské společnosti. Jedná se o pasivní systém, který je možno skládat ze čtyř 

různých reproboxů. Jako line array modul slouží dvoupásmový full range reprobox s připojením bi-amp, který je ozna-
čený AX 2265P a osazený je dvěma 6.5“ basovými reproduktory a 
1“ tlakovým driverem. Frekvenční rozsah boxu je 125 Hz-18 kHz, 

citlivost 129dB, výkon pak 500+80W. Druhý vertikální modul 
nese označení AX 3210P a jedná se o full range reprobox s bi-amp 
zapojením, který je osazený 2x10“ neodymovým reproduktorem pro 

basy, dvoupalcovým tlakovým driverem s hornou pro střední a vy-
soká pásma. Výkon je udávaný 800W+150W, citlivost 131dB, frek-

venční rozsah je 75 Hz- 20kHz a box váží 51kg. Tak jako ostatní boxy z 
této řady je vyrobený z kvalitní vrstvené 15mm překližky, uvnitř je vyztužený a je 

černě lakovaný. První ze subbasů serie AXIOM nese označení AX1115P a jedná se o pří-
mo vyzařující reprobox, který je osazený 15“ neodymovým reproduktorem o výkonu 1000W, který 

má citlivost 130dB a frekvenční rozsah 40 Hz-160Hz při hmotnosti 43 kg. Druhý bass pro AXIOM je označe-
ný jako AX 1118P, jedná se přímo o reprobox vyzařující doplněný o bassreflexy a je osazený neodymovým reproduktorem 

18“.  Výkon boxu je 1500W, citlivost 133dB a frekvenční rozsah 32 Hz-80Hz. Váha 67kg. Jak je patrné z označení, celý 
systém AXIOM je pasivní a jsou k němu určeny výkonové zesilovače a zvukové procesory PROEL.

Proel mixážní pulty Proel reprobox
FLASH HDA

Proel aktivní stage monitory WEDGE
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MI6

MI10

MI12

WD10A 
10“ woofer, 200W+50W

WD12A 
12“ woofer, 300W+50W

WD15A 
15“ woofer, 400W+50W

Řadu pasivních mixpultů M serie nahrazuje nová designově upravená řada 
MI serie.

díky dvoum EQ presetům můžete použít nejen jako stage monitory, ale 
také jako hlavní systém.

12“/15“ CELESTION woofer s 3“ VC
1“ CELESTION driver s 1.75“ VC
500W class D+100W class AB 

power s SMPS



Proel FREEPASS10
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All-in-one přenosný ozvučovací systém 
s odnímatelným power mixem.
4 mic/line mono vstupy s phantomovým napájením;
2 line stereo vstupy; ECHO a DELAY efekty;
7-LED VU-meter; Dual 250W class D zesilovač s SMPS;
2-pásmové reproduktory, 10“ woofer.

Proel FREEPACK65
All-in-one přenosný ozvučovací 
systém s odnímatelným power 

mixem.
7 mic/line vstupy s 2-band EQ; 1 line 

stereo vstup s RCA+mini-JACK; USB/
SD player s LCD displejem; digital 

multiefekt s 16 presety a 1 editova-
telným parametrem; 2x 9-LED meter; 

Dual 250W class D zesilovač s SMPS; 
3-pásmové reproduktory (1x1“ dome 
tweeter, 2x 2.75“ midrange, 2x 6.5“ 

woofer)

SRH240A
Profesionální 
studiová sluchátka

SRH550DJ
Profesionální 
DJ sluchátka

SRH440
Profesionální 

studiová sluchátka

SRH750DJ
Profesionální 
DJ sluchátka

SRH840
Profesionální 
studiová sluchátka

SRH940
Referenční 

studiová sluchátka



Drawmer MX PRO
Tento profesionální přenosný aktivní spliter disponuje distribucí signálu ze 4 vstupů až do 16 výstupů. Vzhledem k 
předpokládanému nasazení ve zvukařské „polní“ praxi nabízí provedení, které je robustní, přenosné a současně nekom-

promisně zvukově kvalitní. Určen je pro 
live sound, broadcast, sportovní akce, 
živý záznam, tiskové konference, firemní 
porady, atd. Technicky KickBox obsahuje 
4 preampy studiové kvality, LED indiká-
tory vybuzení, 66 dB zisku, 48 V fantom, 
přepínání mikrofon/linka, sluchátkový 
poslech, 4 výstupy na kanál, volitelně 
s oddělovacími transformátory, široké 
možnosti linkování a vlastní kompaktní 
přepravní kufr.

Drawmer Splitter 4x4R
Anglická značka Drawmer představila novou, tentokrát rackovou, verzi svého profesionálního aktivního splitteru, nesoucí 
označení 4x4R. Podobně jako předobraz KickBox 4x4 nabízí distribuci symetrických linkových a mikrofonních signálu ze 

4 vstupů až do 16 výstupů. Základem splitteru jsou kvalitní mikrofonní/linkové předzesilovače studiové kvality, každý s 
LED indikací vybuzení, jejichž ovladač Gain nabízí až 66 dB zisku. Každý kanál disponuje 48V fantomovým napájením, 

přepínáním úrovně vstupu, poslechem do sluchátek a volitelně je možné do každého z výstupů nainstalovat oddělo-
vací transformátor. Díky vlastnosti linkování je kromě základní možnosti poslat signál z každého vstupu do 4 výstupů 
k dispozici i např. extrémní 

rozdělení jediného signálu na 16 
výstupů. Tedy možnosti, které 

zvukaři ocení při živých koncer-
tech, sportovních událostech, 
tiskových konferencích, živém 

záznamu či televizním a rozhla-
sovém vysílání.

 

Fostex HP–P1
je přídavné zařízení k produktům iPod nebo iPhone a po připojení kabelem přes dokovací konektor slouží jako kvalitní 
převodník zvuku (32 bit DAC) a vysoce kvalitní sluchátkový zesilovač. Je vybaven pomocným linkovým vstupem pro další 
MP3 přehrávače a také S/PDIF výstupem pro záznam v profesionální kvalitě. Napájí se buď pomocí baterie (Lithium - 
iontová, výdrž 7 hodin) nebo přes USB vstup. HP-P1 je dodáván včetně speciálního pouzdra, které lze v případě potřeby 
připnout na opasek.
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Fostex AR–4i 
je dalším výrobkem této společnosti určeným pro produkty iPod a iPhone. Jedná 

se o audio rozhraní opatřené dokovacím konektorem pro připojení výše uvedených 
zařízení. Mikrofonní vstupy mají regulaci úrovně, equalizaci lze provádět pomocí 

speciální aplikace. AR-4i má LED měřič úrovně vstupního signálu, lze též nastavit 
gain mikrofonních vstupů. Konektor pro připojení sluchátek slouží k monitorování 

pořizovaného záznamu. Zařízení vydrží pracovat se dvěma bateriemi AAA více 
než 10 hodin a napájení je též přes konektor USB. Zařízení tak ve spojení např. s 

IPhonem poslouží k pořízení kvalitního záznamu živého vystoupení a pod.

Fostex HP–A3
je vysoce kvalitní 32 D/A převodník navržený tak, aby mohl pracovat napájený přes USB port vašeho PC či notebooku. 
Je to vysoce kvalitní sluchátkový zesilovač, který dovede pracovat až s 24BIT/96kHz audio zdrojem. Dále má analogové 
výstupy přes konektory cinch 
a digitální optický vstup a 
výstup. Přístroj je uložen v 
kvalitním a odolném kovovém 
pouzdře a na jeho zadní části 
se skví nápis Made in Japan.
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Matěj Ruppert používá 
bezdrátový set SHURE řady UHF-R s mik-
rofony KSM9 a SM58 a in-ear monitoring 
SHURE PSM900. 
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Příklady označení:
SM58LCE schváleno pro prodej v zemích EU
SM58LC neschváleno pro prodej v zemích EU

SM58SE schváleno pro prodej v zemích EU
SM58S neschváleno pro prodej v zemích EU

U mikrofonů neschválených pro prodej v zemích EU se vystavujete nebezpečí, 
že Vám v případě poruchy nebude mikrofon opraven.

!!!POZOR NA PADĚLKY!!!
KUPUJTE POUZE ORIGINÁL 

Malý průvodce, jak poznat NELEGEGÁLNÍ mikrofon SHURE.
Nelegálním produktem je jak padělek, tak i dovoz ze zemí mimo 

EU. Upozorňujeme, že tyto produkty nejsou v žádném případě 
určeny pro evropský trh, nejsou pro něj homologovány a tedy na 
ně nemůže být poskytnuta záruka. Prodejce se naopak vystavuje 

možnosti represe ze strany ČOI a dalších orgánů, protože výrobek 
nesplňuje zákonné podmínky a odporuje prohlášení o shodě. 

U mikrofonů neschválených pro prodej v zemích EU 
na typovém označení chybí koncové “E” 

(např. SM58S, SM58LC..)

NIGHTWORK používají bezdrátové mikrofony Shure řady UHF-R a in-ear monitoring Shure PSM900.



Tradiční japonský výrobce s více než  stoletou historií pře-
devším akustických nástrojů. Je známý také tím, že klade 

značný důraz na autentičnost a mechanickou přesvědčivost 
svých klaviatur i u všech digitálních 

a stage pian.

Kawai KDP80 
Nejdostupnější plnohodnotné digitální piano Kawai s 88 vyváženými 
klávesami, technologií Advanced Hammer Action IV-F s akustickou 

reakcí, 96 hlasá polyfonie, recorder na 7500 not, 15 demo skladeb, 
Concert Magic – 40 skladeb, Lesson funkce, MIDI funkce, metronom, 
MIDI (IN/OUT) vstup na sluchátka 2x, pedály, reproduktory 12cm x 2, 

výkon 20W x 2, rozměry: 136 x 40 x 85cm, váha 37kg.

Kawai MP6
Kawai Professional Stage Piano, 88  vyvážených kláves se 

„slonovinovým povrchem“, Responsive Hammer Action, 192 
hlasá polyfonie, 256 zvuků,  MIDI in/out, USB MIDI port, 

USB memory, podsvícený LCD display, reverb, 22 efektů, 
notový pult, (damper) pedál, rozměry: 1355x347x181cm, 

váha 21,5 kg, barva: černá

Kawai KCP80 
Novinka pro příznivce bohatě vybaveného nástroje efekty! Kawai digitální 
piano, 88 vyvážených kláves, technologie Advanced Hammer Action IV-F 
s akustickou reakcí, 96 hlasá polyfonie, 369 zvuků, 12 bicích souprav, 40 
doprovodných stylů a rytmů, 2stopý recorder na 7000 not, MIDI funkce, 
MIDI (IN/OUT), LINE OUT, 24x2 LCD display, vstup na sluchátka 2x, 3 
pedály, výkon 20W x 2, rozměry: 136x48x86 cm, váha 48kg, povrchová 
úprava pouze palisandr.

Kawai CN34
Kawai digitální piano, 88 kláves se“slonovinovým povrchem“, nový 
typ RHII se třemi senzory, s Let-off mechanikou, 256 hlasá polyfonie, 
2 stopý sequencer na 90000 not, 3 pedály (Damper-half, Soft/
Rotary, Sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup MIDI in/out, USB, 
funkce dual/split, Concert Magic (88 skladeb), tuning, stretch tuning, 
transpose, temperaments, balance, lower pedal on/off, lower octave 
shift, recorder, 3x reverb, metronom, výkon 2x20W, reproduktory 
2x16cm, rozměry: 138x47x88cm, 54kg, povrchové úpravy: palisandr, 
černá, bílá, mahagon, třešeň.

Kawai CN24
Kawai digitální piano, 88 kláves se“slonovinovým povrchem“, nový typ 

RH II se třemi senzory, Let- off mechanikou, 192 hlasá polyfonie,1 stopý 
sequencer na 15000 not, 3 pedály (damper-half, soft, sostenuto), 

2x výstup pro sluchátka, výstup MIDI in/out, funkce dual, Concert Magic  
(40 skladeb), tuning, transpose, recorder, 6x reverb, metronom, výkon 

2x20W, reproduktory 2x12cm, rozměry: 137x41x84cm, 42kg, povrchové 
úpravy: palisandr, černá,  mahagon, třešeň.
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Kawai CS9EP
Kawai digitální piano, Classic Series, 88 kláves se slonovinovým 

povrchem, RM3 Grand s Let-Off simulací, 80 zvuků, 192 hlasá 
polyfonie, 16x2cm LCD display, 2 stopý sequencer na 90 000 not,  

MIDI IN/OUT/THRU, USB to Host, to Device, LINE IN, LINE OUT, 
2x sluchátka, MP3/WAW/MID, výkon 2x50W, reproduktory 7x4cm 

+ 1,9x2cm, 132x53 cm Soundboard Speaker System, rozměry 
151x54x105 cm, váha 102kg, barva černý lesk.

Kawai CA65
Kawai koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se 

„slonovinovým povrchem“, Grand Feel (GF) Action, 256 hlásá 
polyfonie, 2 stopý sequencer na 90 000 not, LCD display 128 x 

64 pixelů, 3 pedály (Sustain-half, Soft, Sostenuto), 2x výstup pro 
sluchátka, výstup USB (to Host, to Device), výstup MIDI in/out/thru, 

funkce dual/split, Concert Magic (176 skladeb), Virtual technik, 
tuning, stretch tuning, transpose, temperaments, balance, brilliance, 
lower pedal on/off, lower octave shift, damper hold, layer dynamics, 

reverb, metronom, výkon 2x50W, reproduktory 2x13cm + 2x5cm, 
rozměry: 144x47x90,5cm, 73kg, povrchové úpravy: palisandr, černá, 

třešeň.

Kawai CA95
Kawai koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se 
„slonovinovým povrchem“, Grand Feel (GF) Action, 256 hlásá 
polyfonie, 2 stopý sequencer na 90 000 not, LCD display 128 x 
64 pixelů, 3 pedály (Sustain-half, Soft, Sostenuto), 2x výstup pro 
sluchátka, výstup USB (to Host, to Device) a další USB funkce, 
výstup MIDI in/out/thru, funkce dual/split, Concert Magic (176 
skladeb), Virtual technik, tuning, stretch tuning, transpose, 
temperaments, balance, brilliance, lower pedal on/off, lower 
octave shift, damper hold, layer dynamics, reverb, metronom, 
výkon 2x45W + 45W převodník, rozměry: 146x47x93cm, 87kg, 
povrchová úprava: palisandr, černá.

Kawai MP10
Kawai Professional Stage Piano,  88 dřevěných vyvážených 

kláves se „slonovinovým povrchem“, RM3 Grand Action, 192 
hlasá polyfonie, reverb 7 typů, 25 efektů, 3-band grafický 

equalizer, Master EQ, USB Memory, Recording, podsvícený LCD 
diplay 128x64 pixelů,  damper/soft pedál, notový pult, rozměry: 

1380x428x185cm, váha 31,8 kg, barva: černá

Kawai CA13
Kawai koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se 
„slonovinovým povrchem“, nový typ RM3 Grand mechaniky, 
96 hlásá polyfonie, 1 stopý sequencer na 15 000 not, 3 pedály 
(Damper-half, Soft, Sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup USB 
(to Host, to Device), výstup MIDI in/out, metronom, výkon 2x15W, 
reproduktory 2x12cm+2x5cm, rozměry: 137x46x88cm,  59kg, 
povrchové úpravy: palisandr, černá, třešeň.
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Shigeru Kawai EX 
skutečně japonská ruční práce
Každý nástroj EX je individuálně ručně 
vyráběný z těch nejlepších materiálů, těmi 
nejlepšími techniky ve slavné 
Shigeru Kawai Research Laboratory.
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Klasické kytary Admira
Tradiční španělský výrobce kytar, jehož existence sahá až do roku 1944. 

Pokrývá díky své široké nabídce modelů, potřeby jak začátečníků, studentů, tak 
pokročilejších hráčů. Stále nejoblíbenějším modelem je kytara s masivní cedrovou 
deskou - Málaga - kvalita za rozumnou cenu. Admira nabízí některé amplifikované 

modely, využívajících snímače Shadow nebo Fishman. Kytary z druhé strany 
cenového a kvalitativního spektra, označené značkou Keller, zastupují mistrovské 

kytary, s velkým podílem ruční práce. Pro vrchní desku se pečlivě vybírá kanadský 
cedr, tělo je z palisandru, uvnitř lakovaného. Mezi těmito modely si nepochybně 

každý dle svých požadavků a zvukové představy vybere.

Julius Keilwerth
Součástí skupiny Buffet Groupe je i německý výrobce 
špičkových saxofonů. Myslí však i na začínající saxofonisty 
prostřednictvím dostupného alt saxofonu S.K.Y. Concert.

BC JK2000-1-0
J.Keilwerth S.K.Y. Concert, 
alt saxofon, školní model, 
lakované tělo, pouzdro.

BC JK1100-8-0
J.Keilwerth sopran 

saxofon Serie III, tělo 
a mechanika zlatolak, 

pouzdro. Velmi 
podařená serie ST90, 

z níž rozhodně za 
pozornost stojí nejen 

soprán saxofon.

BC JK3400-8V-0
J.Keilwerth tenor saxofon 

Vintage, poniklovaná 
matná mechanika, pouzdro 

„Vintage“ Serie SX90R 
se odlišuje především ve 

způsobu provedení tónových 
otvorů. Standardně jsou
tažené, čímž je plech v 

těchto místech zúžen. U této 
série jsou otvory letované a 
nástroje mají otevřenější a 

tmavší zvuk.

BC JK4300-8-0
J.Keilwerth baryton 

saxofon do hlubokého 
Bb, tělo a mechanika 

zlatolak, pouzdro. Serie 
SX90, vyznačující se 

bohatou a temnou barvou, 
především na perfektní 

sóla, vyrábí se pouze 
v provedení soprán a 

baryton saxofon.
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Antoine Courtois

Buffet Crampon

Francouzský výrobce žesťových nástrojů, především 
trombonů, trumpet, kornetů a křídlovek.
Od roku 2006 rovněž patří do skupiny Buffet Groupe. Změna 
přinesla výrazný kvalitativní posun a zvyšující se oblibu u 
světových hráčů. Na trombony A.Courtois hrají například 
Jacques Mauger, Phil Abraham nebo Andy Baker, kornety 
používají jazzoví hráči jako Art Davis nebo Tim Hagans. Pro 
začínající  trombonisty Courtois nabízí studentskou řadu 
trombonu AC 102T-1-0.

Francouzský výrobce klarinetů, hobojů a 
harmonických nástrojů, představil dlouho 

očekávaný  nový profesionální model 
klarinetu - Divine.  

Už na první pohled se odlišuje od ostatní 
produkce. Některé prvky, které se osvědčily na 

posledním modelu Tosca u Divine sice najdeme 
– používá také pomocnou klapku na spodní f, 
ale vrtání i zpracování mechaniky je odlišné. 

Nejprodávanějším studentským modelem klarinetu 
je stále E11 Made in France. Za pozornost stojí  

studentské saxofony řady 100 a 400.

 

AC 102T-1-0
A. Courtois Student Bb trombon, ozvučník 203mm, vrtání 12,7mm, 
lak, pouzdro. Nejdostupnější  trombon za výjimečně příznivou cenu. 

AC 154R-1-0
A. Courtois Bb křídlovka, 3 ventily, vrtání 

10,5mm, zlatomosaz, pouzdro delux. 
Profesionální nástroj disponující velmi 

kultivovaným zvukem.

AC 333ML-1-0
A. Courtois Legend Bb trubka, vrtání 

11,68mm, ozvučník 123 mm, ručně tepaný, 
lakovaná, pouzdro delux.

AC 420T-1-0
A. Courtois Legend Bb trombon, ozvučník 
215mm, vrtání 13,89mm, mosazný snižec, 
lak, měkké pouzdro.

BC 8101-1-0  
Serie 100, Eb altový saxofon, lak, pouzdro na záda 

BC 8402-4-0 
Serie 400, Bb tenorový saxofon, provedení: mat.

mosaz, pouzdro na záda

BC 8403-1-0
Serie 400, baryton saxofon do spodního A, lak, 

pouzdro na kolečkách

BC 1260L-2-0
Buffet Crampon Divine Bb 440/442 klarient 19/6, 

postříbřená mechanika, pouzdro, (G) Novinka 2012
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Manhasset
V 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 zasu-
nete a stojan v této poloze drží. Uplatnění nachází především ve školách s intenzivním provozem. Jako jeden z posled-
ních se kompletně vybavil stojany Manhasset např. nový sál Konzervatoře v Praze. Pokud potřebujete stabilní stojan i 
převážet - model Voyager se skládacími nohami s převozní brašnou je ta správná volba.

Japonský výrobce profesionálních nástrojů nabízí kompletní 
rodinu příčných fléten i pro studentské účely. 
Nejprodávanějším modelem je bezesporu postříbřená Pearl C flétna  
505E, s E mechanikou, pouzdrem a povlakem.   

V nabídce jsou také se stříbrným náustkem, stříbrnou hlavicí nebo celostříbrné nástroje. 
Pearl altová příčná flétna postříbřená, 2 stříbrné hlavice (rovná a zahnutá), E mechanika, pouzdro, povlak. 

Pearl basová příčná flétna postříbřená, zahnutá hlavice, H nožka, E mechanika, pouzdro, povlak. 
Nejdostupnější basové flétny na trhu, nově i s H nožkou. 

Pearl Piccolo flétna s dřevěnou hlavicí, tělo z grenadittu (nový pryskyřičnatý materiál napodobující dřevo), postříbřená, 
E mechanika, syntetické podlepky OmniPads, pouzdro, povlak.
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Většina modelů používá vrchní desku cedrovou, jen u modelu I500 najdeme i v masivním smrkovém provedení. Kytary 
Kantare získaly přestižní mezinárodní ocenění na 1/2 a 3/4 kytaru od European Guitar Teachers Association, která tyto 
nástroje oficiálně doporučuje. Cenově nejdostupnějším celým modelem je Kantare L100C.

Finský výrobce kytar, používá na všech svých nástrojích zajímavé 
technické řešení, Lens Resonance System - 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.

Kantare LI 300C Kantare I 500S Kantare L 100C Kantare L 57C

Francouzský výrobce oblíbených strun Alliance a Corum na klasickou 
kytaru v nedávné době rozšířil nabídku o řadu Cantiga a flamencové struny 
Tomatito. 
Nově nabízí struny na elektrickou kytaru Essential a Explosion. Explosion,  
poniklované struny jsou předurčeny svým čistým rock’n rollovým zvukem pro 
ostřejší styly, zatímco Essential jsou vhodné svým charakterem spíše pro jazz.
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Francouzský výrobce nejrozšířenějšího profesionálního příslušenství pro dechové nástroje. 
Kromě klarinetových a saxofonových hubic různých typů a odklonů, Vandoren nabízí širokou škálu druhů plátků. Žádaná 
serie V12 pokrývá nyní celou klarinetovou - včetně Es a bas klarinetu i saxofonovou řadu - kromě baryton saxofonu. Javu 
Red-Cut můžete použít rovněž na všechny typy saxofonů. Typová řada hubic na klarinet nedoznala v tomto roce změnu, 
nicméně hubice Masters jsou nově nabízeny jako komplet i s ligaturou M/O (Master-Optimum) ve všech provedeních 
- pocínované, černé, stříbrné a pozlacené za zvýhodněnou cenu. Nová hygro krabička na 6 kusů plátků, obsahuje 
vlhkostní indikátor a pro případnou ochranu Vaší hubice nabízí Vandoren neoprenový pytlík. V nabídce dalšího 
příslušenství najdete i ladicí kroužky na klarinet, použitelné mezi soudek a vrchní díl a mezi soudek a hubici. 
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