SDRUM

Strumable Drums TM

SPECIFIKACE:
Controls
Ovladače

Tap Tempo, Verse, Chorus, Bridge,
Song, Groove/Kit, Hats/Rides, Level,
Tempo, Alt Kit, Alt Hats/Rides, Guitar
Audition, Kick, Snare, Footswitch

Dimensions

5.25” (L) x 3.15” (W) x 2.3” (H)
133mm (L) x 80mm (W) x 58mm (H)

Weight

1.12 lb.
0.51 kg

Input(s)

1 x ¼” instrument
1 x ¼” FS3X

Output(s)
Výstup(y)

1 x ¼” instrument (Amp)
2 x ¼” line (Mixer Left and Right)
1 x 1/8” JamSync™

Chassis Material

Kov

Power Supply

PS0913DC-04 (US, JA, EU, AU, UK)

Rozměry

Hmotnost
Vstup(y)

Materiál

external power
required - included

Zdroj napájení
externí napáječ v balení)

Warranty

1 rok

Záruka

SDRUM je první inteligentní automatický bubeník pro kytaristy a basisty. Již
lehkým dotykem strun, učíte S DRUM bicí základ a rytmus. Profesionální zvuk,
variabilita a celkové znění beatů dokonale doplňuje celkový rytmus. Pryč jsou
doby, kdy celé dny hledáte ten pravý beat, který potřebujete.
SDRUM uloží až 36 jednotlivých skladeb. Beaty se přehrávají v 5-ti odlišných
sestavách s širokou škálou žánrů. Pedál staví na triu různých částí pro každou
píseň (sloka/refrén/přechod), které lze zapnout a použít jak při obohacení živého hraní, tak při komponování nových skladeb.
S DRUM je nejrychlejší způsob, jak z kytarové linky udělat píseň
s bicí soupravou.

HLAVNÍ PRODEJNÍ ARGUMENTY:
BeatScratch™
Technologie
vytvářející bicí
přechody
drnkáním strun

DALŠÍ
FUNKCE

Studio quality
(studiová kvalita) vzorky 5-ti
sad profesionálních bicích

JamSync™
k dokonalému
komponování
doplněno o
JamMan Looper

CÍLOVÝ
ZÁKAZNÍK

• dělení písní na sloku / refrén / přechod • kytaristi a baskytaristi
• náhrada za nástroj / hlas
• obtížnost - středně
• externí ovladač FS3X
• pokročilí / profesionální

PRODUKTOVÉ INFORMACE:
SKU

SDRUM

Datum dodání

červenec 2017

JAK TO FUNGUJE:

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

Části tlačítek:

JamSync™ Output:

Tlačítko SONG:

3 tlačítka pro 3 různé
intenzity přechodů pro realistický
zvuk od sloky přes refrén
k přechodu.

Jednoduché připojení
a propojení JamMan looper
pedalu.

Získejte až 36 skladeb.
Stisknutím tohoto tlačítka
a použitím knoflíku HATS/RIDES.

AMP OUT:

Knoflík
HATS/RIDES:

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

Výběr 12 různých stylů.
Stiskněte knoflík
přepínejte mezi takty

Knoflík
GROOVE/KIT:

Kytarový vstup:
Zde připojte kytaru
či baskytaru.

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

FS3X vstup:
Zde připojte
footswitch k ovládání SDRUM.

MIXER OUTs:
Plně frekvenční stereo
výstup pro bicí.

USB Port:

TEMPO knoflík:

USB připojení
pro aktualizaci zařízení.

Mění a nastavuje tempo.

NAUČ / HRAJ LEDky:

ALT Buttons:

Ukazatel zda se zařízení učí nebo
přehrává daný part.

Nastavení alternativních
nástrojů pro hat/ride
(taky pro tomy, shakery, tamburíny) a alternativních
kopáků a snarů.

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

KICK/SNARE pady:
Pady pro Kick a Snare

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

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

