BLACKSTAR HT-1RH MkII
Highlights
•
•
•
•
•
•

Lang verwachte opvolger van de multi award winnende HT-1R
De ultieme studio- en oefenversterker
Twee schakelbare voices voor clean (American / British) en overdrive (Classic / High Gain)
Geïntegreerde Reverb en ISF tone controle
USB 4-kanaals audio output
Perfecte match met bv. HT-1120C MKII kabinet

Full Feature List
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

2-kanaals 1-Watt all-tube versterker
Buislampen config: ECC83 (preamp) / ECC82
(eindversterker)
Ultieme studio- en oefenversterker met een enorme
klank op elk volume
Extreem veelzijdig door de 2 schakelbare “voices” per
kanaal
Clean kanaal met twee schakelbare herkenbare sounds
(Amerikaans / Brits)
• American Clean: heldere en warme toon met een
stevige basweergave
• British Clean: klank met iets minder diep en kan in
midrange overdrive geduwd worden
Overdrive channel met twee schakelbare modi (Classic /
High Gain)
• Classic: British overdrive, gaat tot “Super Crunch”
• High Gain: Aggressieve high-end met sterke resonante
low-end
Gepatenteerde ISF controle
Geintegreerde USB audio out met 4 kanalen
Nieuwe Reverb van studio kwaliteit
Geëmuleerde hoofdtelefoon output
3.5mm stereo MP3 / Line In
Perfecte match met bv. HT-112OC MKII
Podiumvriendelijke “chickenhead” draaiknoppen

Beschrijving
De multi award winnende HT-1R is een van Blackstar’s best verkopende buislampenversterkers aller
tijden. Na meer dan twee jaar intensieve R & D zal de geheel nieuwe HT-1R MKII de benchmark opnieuw verhogen – dit is niet alleen een facelift!
De HT-1R MkII is de perfecte studio – en oefenversterker, voorzien van vette buislamp klanken en
vernieuwende functies. Hij werd ontworpen om altijd vol en klankrijk te klinken, zelfs bij het laagste
volume.
De beste clean tones
HT-1R MK II wordt geleverd met twee voetschakelbare klank karakters (voices) in het clean Channel.
Een met een ‘Amerikaans’ karakter en de ander met een klasse A ‘Brits’ karakter – beide zijn 100%
Blackstar.
• Voice 1 “American” – Een cleane, heldere strakke toon met een stevige basweergave voor een verfijnde Amerikaanse klankkleur.
• Voice 2 “British” – Een zeer vatbare “chime” met wat minder diep voor de Britse sound die je kan
doorduwen naar een midrange overdrive wanneer je je gitaarspel doorduwt.
De beste overdrives
De twee voetschakelbare Overdrive Voices worden gekenmerkt door een high gain toon maar vermijdt elke vorm van vrijkomende top-end ‘fizz’, dikwijls voorkomend bij andere ontwerpen.
• Voice 1 “Classic” – Dit is de klassieke “Britse” Blackstar overdrive. De rijke en natuurlijke klank gaat
helemaal naar Super Crunch maar lost heel mooi op.
• Voice 2 “High Gain” – Geïnspireerd door de veelgeprezen HT Venue MKII high gain geluiden heft
deze overdrive extra agressie in het hoge segment met een strak resonant low-end.
De beste functies
Aansluitend bij Blackstar’s gepatenteerde ISF-toonregeling is er een USB audio output voor professionele opnames en een nieuwe Reverb van studio kwaliteit.
De beste looks
Nu nog verfijnder en meer “boutique” met een bedieningspaneel op de bovenkant en podiumvriendelijke “chickenhead” draaiknoppen.
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