BLACKSTAR SONNET SERIES
Sonnet 60 (Black)
USPs
•
•

•

•
•

Natuurlijke weergave van je instrument, alleen harder
Speciaal voor akoestische instrumenten gemaakte High Pass
Filter en Brilliance control. Hiermee pas je de body resonatie en
piezo high-end aan van akoestische instrumenten.
Veelzijdige en modern mogelijkheden op de instrument en
microphone kanalen, MP3/line input, Bluetooth audio & USB
recording.
Krachtig, licht en compact en een ingebouwde tilt-back stand
waarmee je het geluid projecteert waar jij het wilt hebben.
Perfect voor solisten en duo’s
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60-Watt Akoestische gitaar versterker combo
Versterkt het natuurlijke geluid van je instrument
Speciaal ontwikkelde “Natural 60” speaker
1x 6.5” speaker + tweeter
2 kanalen: instrument en microphone
Individuele EQ- en Reverb instellingen per kanaal
“High Pass Filter” en “Brilliance” om de body resonantie en
piezo high-end aan te passen.
Ingebouwde Reverb (Hall, Plate)
Ported cabineten voor voor duidelijk en strakke lage
frequenties
MP3 / line input
Bluetooth audio
USB recording aansluiting
XLR DI Output
Footswitch aansluiting (audio mute en reverb aan/uit met
optionele FS-17)
Phase schakelaar voor anti-feedback
Instelbare tilt-back stand
Licht van gewicht en compact
Perfect voor solisten en duo’s
Aan te sluiten oo een 35mm PA standaard met optiionele
SA-2 adaptor
Verkrijgbaar in het zwart en blond.
Ontworpen by BLACKSTAR UK

Overzicht Tabel

SONNET 60 Black

SONNET 60 Blonde

Beschrijving
De nieuwe Sonnet-lijn versterkt het natuurlijke geluid van je akoestische instrument en laat elke nuance van je
tone en speelstijl perfect horen.
Elk model heeft twee onafhankelijke kanalen, een voor een instrument en een met een microfoon aansluiting.
Beide kanalen hebben hun eigen EQ en Reverb regelaar, op de achterkant vind je functies zoals een XLR- en
USB-uitgangen. De ingebouwde Bluetooth maakt het mogelijk om audio draadloos af te spelen, een ideale
oplossing voor solisten en duo’s. De unieke Natural 60 speaker laat je het natuurlijke geluid van je instrument
horen. Deze speaker is special ontwikkeld voor akoestische instrumenten en laat je instrument klinken zoals de
natuur dat bedoelt heeft.
De Sonnet versterkers zijn krachtig, licht van gewicht, compact en met de ingebouwde tilt-back stand projecteer
je het geluid waar jij het wilt hebben.
‘Finally, an amp that can reproduce the full spectrum of sound of acoustic instruments. All I hear is my sound.’
(Jon Gomm, Acoustic Guitar virtuoso)

Expand Your Rig
•
•

SA-2 35mm PA stand adaptor.
FS-17 2-way footswitch.
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