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

•

O único, completamente analógico, true-bypass Vibe com Fuzz
Magia tonal: Circuitor Fuzz colocado dentro do circuito Vibe
• Vibe Clean sem qualquer Fuzz
• Vibe com Fuzz de fundo
• Fuzz com Vibe de fundo
Actualização da aclamada versão de 2019 Purple Moon

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamenta analógico Vibe com Fuzz
Inspirado nos lendários sons Fuzz, vintage-vibe dos anos 60 e
70
Controlos: Level, Depth, Speed Fuzz, Fuzz-Level, Bypass
Utilizável como “Clean Vibe” sem Fuzz
Utilizável como Vibe com Fuzz de fundo ou como Fuzz com
Vibe de fundo
Controlo de volume dedicado para o Vibe e Fuzz
Vibe ajustável via controlos Speed e Depth
Input e Output montados na parte superior
Requisitos de alimentação
Fonte de alimentação não incluída
Buffered Bypas
Novo design de tamanho menor
Desenhado por Carl Martin Denmark

Descrição
Carl passa regularmente parte do seu tempo livre ouvindo os seus antigos discos dos anos 60 e 70. Mais
frequentemente do que não, ele vai encontrar um registo ou artista que irá inspirá-lo a criar um novo pedal.
Às vezes são necessários 2 ou 3 discos ou artistas para desenvolver uma ideia! Agora, pensa novamente em
Jimi Hendrix e no Band of Gypsies, na Bridge of Sighs de Robin Trower, ou em quase qualquer coisa de David
Gilmour, e abre a tua mente criativa para a Purple Moon! Demorou alguns anos no banco para Carl ficar
satisfeito porque foi desenvolvido com guitarristas muito criativos em mente. O Purple Moon é o único True
Bypass, todos analógico, Vibe with Fuzz, e é o seu ingresso para recriar os mesmos sons clássicos de guitarra
que inspiraram Carl. Tal como o resto dos pedais da série Vintage, a Purple Moon apresenta uma caixa com
a sua própria cor especial, mini manípulos para facilidade de utilização, comutação de alta qualidade, LEDs
brilhantes visíveis (recomendamos o uso de uma fonte de alimentação de qualidade regulada resposta
máxima).
Importante!
Lembraste quando dissemos que o Purple Moon foi desenvolvido com guitarristas muito criativos em mente?
Bem, existem certos detalhes sobre este pedal que tu precisas de estar ciente de que afetam essa criatividade.
Para começar, o Purple Moon foi projetado com controles extremamente interativos que ligam o Vibe e o Fuzz.
Portanto, mesmo que tu possas usar o Vibe por conta própria, diminuindo o volume no controlo Fuzz, não
poderás usar o Fuzz sozinho. Colocando o circuito Fuzz dentro do circuito Vibe, Carl foi capaz de criar magia
tonal, permitindo que possas criar um som de vibe limpo, um som de vibe com alguma forma de fuzz no fundo,
ou deixar a vibe em segundo plano e maximizar o som fuzz. Em qualquer caso, a vibe está sempre ativa quando
o pedal é ativado e somente o fuzz pode ser activado ou desactivado. Cabe ao guitarrista criativo jogar com os
diferentes controlos de nível, profundidade e fuzz para criar o seu próprio som de assinatura!
O Bypass de alta qualidade é na verdade um circuito True Bypass, o que significa que o teu sinal de guitarra não
é interrompido pelo pedal quando o efeito é desligado. Um LED azul acende indicando que o efeito está ativado.
SPEED
Os controlos de velocidade pré-configuram a velocidade do teu Vibe. Como é normal, gira os botões no sentido
anti-horário para velocidade lenta e no sentido horário para aumentar a taxa de vibração.
DEPTH
O controlO de profundidade ajusta a profundidade do Vibe, de altamente profundo (sentido anti-horário) a
pouco perceptível. Novamente, o controlo Depth trabalha interativamente com os outros controlos.
LEVEL
O controlo de Level ajusta a saída do Purple Moon. Isso controlará a quantidade de Vibe que escolheste no teu
sinal. O controlo Level e o controlo Fuzz Level são interativos até certo ponto, por isso experimenta!
FUZZ
O controlo Fuzz ajusta a quantidade de Ganho / Fuzz que precisas, de ‘quase lá’ para ‘acima do topo’!
NÍVEL DE FUZZ
Ajusta o nível do Fuzz, que é usado para definir a quantidade de Vibe em conjunto com o Vibe, e é girado
totalmente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
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