CARL MARTIN Purple Moon
(Vintage Fuzz n’ Vibe)
Unique Selling Points
•
•
•

•

De enige volledig analoge, true-bypass Vibe met Fuzz!
Tonale magie: Fuzz-circuit geplaatst in het Vibe-circuit
3 opties:
• Clean Vibe zonder Fuzz
• Vibe met een beetje Fuzz
• Fuzz met een beetje Vibe
2019 update van de bekende Purple Moon

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig analoge Vibe met Fuzz
Geinspireerd op de legendarische fuzzy, “vintage-vibesounds” van de jaren ‘60 en ‘70
Knoppen: Level, Depth, Speed, Fuzz, Fuzz-Level, Bypass
Ook te gebruiken als een “Clean Vibe” zonder Fuzz
Zowel te gebruiken als een Fuzz met een beetje Vibe als een
Vibe met beetje Fuzz
Speciale level controls voor de Vibe en Fuzz
Vibe instelbaar met Speed and Depth knoppen
“Top mounted” input en output
9VDC, 100 mA
Adapter niet meegeleverd
Buffered Bypass
Nieuw “small-footprint” ontwerp
Ontworpen door Carl Martin Denmark

Beschrijving
Carl brengt aardig wat van zijn vrije tijd door met luisteren naar oude platen uit de jaren 60 en 70. Vaak zal
hij een plaat of een artiest vinden die hem zal inspireren om een nieuw pedaal te creëren. Soms zijn er 2 of 3
platen of artiesten nodig om een idee volledig te ontwikkelen! Denk eens terug aan Jimi Hendrix en de Band
of Gypsies, Bridge of Sighs van Robin Trower, of bijna alles van David Gilmour, en open dan je creatieve geest
voor de Purple Moon! Het heeft een aantal jaren geduurd voordat Carl tevreden was, omdat de Purple moon
is ontwikkeld met zeer creatieve gitaristen in gedachten. De Purple Moon is de enige True Bypass, alle analoog,
Vibe met Fuzz, en het is jouw ticket om dezelfde klassieke gitaarklanken te creëren die Carl inspireerden om
hem te maken. Net als de rest van de pedalen in de Vintage-serie, heeft de Purple Moon een gegoten behuizing
met een eigen speciale kleur, miniknoppen voor gebruiksgemak, hoogwaardige schakelingen en heldere LED’s.
Belangrijk!
Weet je nog toen we zeiden dat de Purple Moon ontwikkeld is met heel creatieve gitaristen in gedachten? Welnu,
er zijn bepaalde details over dit pedaal waarvan je je bewust moet zijn omdat deze je creativiteit beïnvloeden.
Om te beginnen is de Purple Moon ontworpen met extreem interactieve instelmogelijkheden die de Vibe en de
Fuzz met elkaar verbinden. Je kunt de Vibe op zichzelf gebruiken door het niveau van de Fuzz-besturing lager te
zetten, kun je de Fuzz niet alleenstaand gebruiken.
Door het Fuzz-circuit in het Vibe-circuit te plaatsen, heeft Carl tonale magie gecreëerd, je kunt een clean vibegeluid creëren, een vibe-geluid met wat fuzz op de achtergrond, of de Vive op de achtergrond en maximale Fuzz.
In elk geval is de vibe altijd aan als het pedaal wordt geactiveerd , de fuzz kan wel worden weggedraaid. Het
is aan de creatieve gitarist om met de verschillende level-, depth- en fuzzknoppen te spelen om zo hun eigen
geluiden te creëren!
BYPASS
De aan en uit schakelaar is van hoge kwaliteit en eigenlijk een True Bypass-circuit, wat betekent dat uw
gitaarsignaal niet wordt onderbroken door het pedaal wanneer het effect is uitgeschakeld. Een blauwe LED licht
op om aan te geven dat het effect is geactiveerd.
SPEED
De snelheidsregelaars stellen de snelheid van de Vibe in. Draai de knoppen tegen de klok in voor lage snelheid
en met de klok mee om de vibe te verhogen.
DEPTH
De Depth knop past de diepte van de Vibe aan, van mega- diep (tegen de klok in), tot nauwelijks waarneembaar.
De depth knop werkt interactief met de andere instel knoppen smamen.
LEVEL
De level regelt de uitvoer van de Purple Moon. Het regelt de hoeveelheid Vibe die je in het signaal wilt hebben.
De level en de Fuzz knop zijn tot op zekere hoogte interactief, dus vergeet niet te experimenteren!
FUZZ
Met de Fuzz knop regel je de hoeveelheid gain die de fuzz krijgt, van bijna niet hoorbaar tot belachelijk veel!
FUZZ LEVEL
Past het volume niveau van de Fuzz aan, het wordt gebruikt om de hoeveelheid vibe in combinatie met de Vibe
in te stellen, volledig naar links gedraaid is de fuzz uit.
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