CARL MARTIN Panama
(Overdrive)
USPs
•
•
•
•

80s-style “Hot Plexi” overdrive sound
Geinspireerd op Van Halen’s “Panama” gitaar sound
Demping controle knop maakt de overdrive-toon zeer flexibel (van
helder/agressief tot diepen dik)
12V internal voltage voor meer dynamiek (maar werkt met een
standaard 9V DC adapter!)

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig-analog “Hot modded Plexi” overdrive
Geinspireerd op beroemde, vintage jaren 80 overdrivesounds
Bediening: Gain, Level, Damping, Tone
“Damping” verandert het karakter van de overdrive
Overdrive tone karakter: Van Agressief en helder tot diep en
dik
12V internal voltage for meer dynamiek
Input en output aan de bovenkant
9VDC, 100 mA
Geen adapter meegeleverd
Nieuw klein oppervlak ontwerp
Buffered Bypass
Designed by Carl Martin Denmark

Beschrijving
Je staat op het podium, in midden in een set, op zoek naar die klassieke vintage jaren 80
gitaargeluid..... vintage zeg je? Ja! Vergeet niet dat de overdrive uit de jaren 80’s bijna 40 jaar oud is!
Hoe dan ook, elke keer dat je de gain verhoogt, wordt je toon wat sponzig en waziger ... je begrijpt
wat ik bedoel. Als je maar een manier had om .... wacht ... je hebt de gloednieuwe Panama Overdrivepedaal van die mysterieuze Carl Martin gozer, en die is uitgerust met een dempingsknop. Je trapt
de Panama in, draait aan de Gain, verhoogt de demping en je vervorming wordt nog agressiever,
meer snijdend en transparent. Verlaag de demping en de vervorming wordt dieper, dikker met meer
bas dynamiek. Met andere woorden, je hebt een geweldig overdrive-pedaal dat je on the fly kunt
aanpassen! En ... volledig analoog!
De nieuwe Carl Martin Panama Overdrive; Heeft een cool geanodiseerde behuizing en het geweldige
Carl Martin DC/DC-convertercircuit waarmee het pedaal intern op+12V kan draaien (dit betekent meer
dynamiek en een beter geluid). Er zit een gain level en tone knop op welke samen met de demping
knop vele mogelijkheden bied. Boven gemonteerde in en output, 9V DC-ingang en het nieuwe kleine
voetafdruk ontwerp. Groter geluid, betere toon, volledig analoog, helemaal Carl Martin!
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De bypass schakelaar zet het pedaal aan of uit. De blauwe
LED brandt als het pedaal is ingeschakeld.
De Gain-knop regelt de hoeveelheid overdrive, van lichte
crunch; helemaal tegen de klok in, tot volle, dikke overdrive
met veel sustain als hij volledig open staat .... en natuurlijk
alles er tussenin. Ongeacht de hoeveelheid overdrive produceert de Panama altijd een geweldige “Britse” toon
De tone-knop bepaalt de voicing of kleur van de overdrive, van
donker met de knop helemaal naar links naar kristalhelder bij
volledig rechts.

LEVEL
De level-knop past het algehele volume van de Panama aan.
Door deze knop aan te passen (in combinatie met de gain)
kunt u het signaal verhogen of verlagen voor ritme of solowerk.

DAMPING Hoe meer gain je in een overdrive pedaal draait hoe moderiger
en onduidelijker het geluid kan worden. Daarom heeft de
Panama een Damping-knop net zoals veel high-gain versterkers hebben. Hoe meer damping je er in draait hoe duidelijker
en agressiever het geluid wordt. Draai de damping terug, en
jouw distortion wordt dieper, dikker met meer bass dynamics.

Specifications
Input……..........……........ 1M Ohm
Output………………........ 200 Ohm
S/N Ratio......................... 54 dB
Tone................................. High Cut
Afmetingen ..................... 60 (W) x 115 (D) x 50 (H) mm
Gewicht............................ 340g / 0,75lbs

Voeding
Batterij: De Panama werkt niet op battarijen
Stroom verbruik: max. 65mA.
Power supply: 9 V DC, 100 mA minimum, 2.1 mm female plug, center negative (-)
ATTENTIE: Gebruik alleen een DC voeding! Indien er een ander soort voeding wordt gebruikt vervalt de garantie.
Garantie: Carl Martin Research geeft garantie op productie fouten, het materiaal en de juiste werking van het apparaat
gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Carl Martin zal defecte onderdelen vervangen, de nodige
reparaties uitvoeren of de unit vervangen op aandringen van onze technici. De garantie is alleen van toepassing op de
oorspronkelijke koper van dit product en sluit schade of defecte bewerkingen als gevolg van verkeerd gebruik,
verwaarlozing of ongeoorloofde service uit.
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