Informacje o produkcie

Mooer GE 100 multiefekt gitarowy
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Cena :
449,00 zł
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Mooer GEM Box Guitar Multi FX Processor efekt gitarowy
Gitarowy multiefekt Mooer GE100 to kompletnie odświeżona platforma pozwaljąca na zbudowanie
nowoczesnego i realistycznego brzmienia. Bez znaczenia czy jest to symulacja efektu czy wzmacniacza, ten
kompaktowy multiefekt poradzi sobie ze wszystkim wręcz doskonale. GE100 cechują unikalne brzmienia, a
także łatwość obsługi i ciekawe funkcje, co pozwoli na zbudowanie własnego unikalnego sound’u! W
urządzeniu znajdziemy nawiązania do klasyki kostek efektowych oraz najpopularniejszych wzmacniaczy (8
modułów efektów, 66 różnych typów efektów), a także świetnej jakości reverby, echo, efekty modulacyjne, EQ,
noise gate i inne. Dodatkowo, Mooer GE100 to urządzenie przyjazne użytkownikowi, posiada duży jasny
wyświetlacz, tap tempo, funkcję tunera. Do dyspozycji muzyków Mooer GE100 daje aż 80 edytowalnych
presetów, 180-sekundowy looper, a także automat perkusyjny, który zapewni nam idealną asystę podczas
ćwiczenia. Co więcej, urządzenie posiada pedał ekspresji, do którego można przypisać aż 6 różnych
parametrów. Niezależne wyjścia pozwolą zarówno na ćwiczenie w domu, na słuchawkach, jak i połączenie się z
nagłośnieniem estradowym. A to nie wszystko, w urządzeniu znajdziemy też funkcję lekcji, gdzie nauczysz się
akordów i skal.
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Specyfikacja techniczna:
- Multiefekt dla gitary elektrycznej
- 8 modułów i 66 typów efektów
- 23 dźwięki drive i symulacja 7 legendarnych wzmacniaczy amps simulator
- Typy modulacji: FX, Distortion, Amp, Equalizer, Modulation, Delay, Reverb
- 80 presetów fabrycznych i 80 presetów użytkownika
- 40 rytmów i 10 rytmów metronomu
- Przypisywalny pedał ekspresji
- 2 przełączniki nożne do przełączania presetów, aktywowania tunera i loopera
- 2 potencjometry
- Funkcja lekcji ułatwiająca poznanie nowych akordów i skal
- 6 przycisków funkcyjnych (Save, Pedal, Rhythm, Lesson, Tap, Loop)
- Funkcja Tap Tempo
- 180 sekundowy looper
- Jasny wyświetlacz LCD
- Wejście: 1 x 6,3 mm jack
- Wyjście: 1 x 6,3 mm jack
- Wejście Aux
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- Zasilanie: zasilacz DC 9V lub 4 baterie AA
- Wymiary (G x S x W): 140 mm x 230 mm x 60 mm
- Waga: 730 g

