PEAVEY invective.MH (Mini Tube Amp Head)
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Item: 51411
EAN: 0014367666014
Afmetingen verpakking: 49.2 x 33.4 x 31.4 cm
Gewicht: 9.3 kg
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Need to know for Retailers
•
•
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•
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20-Watt, EL84, 2-kanaals mini head versie van de invective.120
Invective concept: Een pedaal vriendelijke clean kanaal, gecombineerd met het 6505-High Gain kanaal
Clean kanaal geoptimaliseerd voor gebruik met met pedalen
High-Gain channel (met “Gate” optie) is gebasseerd op het legendarische Peavey 6505 natuurlijk ook met de
befaamde Resonance & Presence control
Ontwikkeld in samenwerking met Misha Mansoor (Periphery)
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20-Watt, 2 kanaals Mini buizen versterker top
2x EL84 eindtrap buizen
3x 12AX7/ECC83 voorversterker buizen
Mini Head versie van de invective.120
Ontwikkeld in samenwerking met Misha Mansoor (Periphery)
Ontworpen voor moderne gitaristen die veel met pedalen werken
Clean kanaal is speciaal ontworpen voor gebruik met pedalen
Lead kanaal is gebaseerd om de legendarische 6505
"Tight" -functie vermindert Gain en verandert EQ van Lead kanaal (bootst het "Crunch" -kanaal na)
Clean kanaal heeft een 2-band EQ
Lead kanaal heeft een 3-band EQ
Schakelbare Gate (voetschakelaar) op het lead kanaal voor een extra strak geluid
Schakelbaree (voetschakelaar) Lead Boost schakeld Misha’s favoriete TS style boost op alle kanalen
Stel de demping van de eindtrap in met de Resonance (op de lage tonen) en met Presence pas je deze aan
voor de hogere tonen
Tube Status Indication (T.S.I.™) circuit laat de staat van de eindbuizen zien.
MSDI (Mic Simulated Direct Interface) XLR & USB Output om opnames mee te maken
Speaker Defeat-schakelaar leidt het vermogen om naar interne dummy load om MSDI of Phones-Out veilig te
gebruiken zonder dat je een speaker aan hoeft te sluiten.
Schakelbare wattageL 20-Watt, 5-Watt or 1-Watt output power
Schakelbare gebufferde Effects Loop
Inclusief voetschakelaar
Geschikt voor 16 of 8 ohm cabinetten
Te combineren met de invective.212 (2x 12”) of invective.412 (4x 12”) cabinet
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Omschrijving
De invective.120 head is een van de meest gevraagde high-gain versterkers op de markt. Ontwikkeld in
samenwerking met de getalenteerde Misha Mansoor, was dit een van de eerste versterkers die ontworpen was om
perfect aan te sluiten bij moderne pedalboard-centric spelers. Het beste cleane kanaal in zijn klasse is de perfecte
basis om pedalen door heen te sturen. Het high-gain kanaal in de invective is gebaseerd op de legendarische
6505®, bekend als de versterker die het hardrockgeluid van vandaag creëerde. Nu met de invective ™ .MH, is
deze veelzijdige versterker ook in een mini-head versie krijgen.
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