BLACKSTAR STUDIO 10 KT88
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10 W single-ended lampenversterkers
1x KT88 (eindversterker)
1x ECC83 (voorversterker)
Moderne, cleane toon met extra headroom
Schakelbaar Overdrive-circuit voor strakke
high-gain
BLACKSTAR gepatenteerde ISF-besturing
Eenvoudige bedieningsknoppen voor boutique
klanken
Post geëmuleerde output van de power stage
luidspreker
Digital Reverb
Series effects loop
Voetschakelaar (bijgeleverd een-knop
schakelaar om de boost te activeren of
optioneel een twee knoppen schakelaar voor
Drive en Reverb)
12” iconische Britse Celestion-luidspreker
Donker smaragdgroene buitenbekleding, zwart
fret en front paneel, goudkleurige bies

Afbeeldingen

Product beschrijving
Studio 10 KT88
Studio 10 KT-88 wordt aangedreven door de monumentale KT-88 eindversterker en een ECC83 in de
voorversterker. De Studio 10 KT-88 profiteert van de extra headroom van de KT-88 en is het toppunt
van dynamische, moderne cleans en strakke high-gain overdrives. Bovendien geeft de gepatenteerde
ISF-besturing ongeëvenaarde toegang tot meer vervormingsflexibiliteit dan elke andere enkelzijdige
lampenversterker op de markt.
Studio 10 Series
Beïnvloed door de meest iconische versterkers uit de geschiedenis, zijn er drie nieuwe 10 W single-ended lampenversterkers ontwikkeld, elk met een ander vermogen van lampen: KT88, EL34 of
6L6. Het gevoel, de dynamiek en de natuurlijke compressie van deze kleine single-ended lampenversterkers moet worden ervaren. De onmiddellijke reactie en de feedback die je krijgt tijdens het spelen,
creëren een directe verbinding tussen je vingers en de luidspreker en geven je zowel prestaties en
boost. Met de eenvoudige bedieningsknoppen van de Studio 10 kunt u snel en gemakkelijk kiezen tussen klassieke tonen. Van sierlijk zuivere tot muzikaal soepele overdrives die mooi oplossen wanneer
je het gitaarvolume ontplooit. Bij 10 watt leveren ze elk een verbluffende klank, zelfs bij lage volumes.
Om de ware sonische ervaring van de drive van de lampen of het afbreken van deze na de drive vast
te leggen wordt de geëmuleerde output na de eindversterker gebruikt. Elke nuance van je geluid kan
eenvoudig worden opgenomen of kan door een PA worden gestuurd in geval van grotere locaties.
Met een naadloze mix van klassieke toon en een boutique-geïnspireerd ontwerp neemt elke versterker zijn plaats in naast enkele van ‘s werelds meest gerespecteerde studio versterkers.
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55,3 x 50,2 x 31,6 cm / 19.5 kg
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