BLACKSTAR FLY 3 AKOESTISCHE MINI VERSTERKER

Deze zeer vermakelijke op batterijen werkende mini versteker, zal je kamer vullen met geluid!

Talking Points
•
•
•
•
•

Ontwikkeld special voor akoestische instrumenten met een
pickup. (akoestische gitaar, mandoline, ukuleles, etc.)
Klinkt “groots” helpt om “de kamer” te vullen met jou geluid (“dit
heb je pas door als je hem uit zet”)
Tot wel 55 uur speeltijd op 6 AA batterijen
Uit te breiden naar een 6-Watt stereo set-up met de optionele
FLY Acoustic 103
MP3/Line in om muziek mee af spelen

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-Watt mini Akoestische versterker
Ontwikkeld voor akoestische gitaar, ukuleles, mandolins en ga zo
maar door
Batterij gevoed of via een adapter (geleverd met batterijen)
Tot wel 55 uur speeltijd onder “normale” omstandigheden
3” speaker geeft een natuurlijk klikend
Revolutionaire sonische prestaties
Shape schakelkaar
Hoog en laag knoppen
ingebouwde ECHO
Headphone/Speaker Emulated Line Out om still met te spleen of
voor opnames
MP3/Line In for om muziek via af te spelen
Uitbreidbaar tot een 6 Watt stereo set-up met de optionele FLY
Acoustic 103
Optionele PSU-1 adapter
Ontworpen doorr BLACKSTAR UK

Description
Of je akoestische gitaar nu een parlour, dreadnought of grandauditorium is, de FLY 3 Acoustic geeft je meer. Van
het versterken van je geluid om meer mensen te bereiken, of om te fungeren als een persoonlijke monitor, de
natuurlijke geluidsweergave van de FLY3 Acoustic zal je spel zeker ten goede komen.
Met de shape knop, heb je twee schakelbare EQ-vormen. Een met een vlakke respons, de ander geeft een midcut met een lage en hoge boost. De ingebouwde echo voegt een natuurlijke ambiance toe, die spelen op de FLY3
Acoustic tot een genot maakt . Net als bij alle FLY-producten heeft de FLY3 Acoustic lange batterijduur en de
optie om een FLY 103 extentie cabinet toe te voegen, om zo een stereo-opstelling van 6 Watt te maken.
Ook verkrijgbaar in pack-formaat, inclusief de FLY PSU-1. Met FLY 3 Acoustic krijg je een groter en voller geluid!
MP3/Line in om je favoriete muziek af te spelen
Speel audio af van je telefoon, MP3-speler, tablet of laptop op de Fly 3 Acoustic of Fly 3 Acoustic stereopakket
met behulp van een AUX-kabel. Je kunt ook een hoofdtelefoon op de Fly 3 Acoustic aansluiten via de EM. OUT-/
PHONES-aansluiting.
Breid je set uit!
Breid je set uit om zo stereo te kunnen spelen met de FLY Acoustic 103 extentie cabinet (Optioneel extra of
inbegrepen in het Fly 3 Stereo Pack)
De PSU-1-netvoeding is de perfecte aanvulling als je binnen aan het jammen bent. (Optioneel extra of
inbegrepen in het Fly 3 Stereo Pack)
Fly Acoustic Pack
Ook verkrijgbaar als Fly 3 Acoustic-stereopack. Verbind de Fly 3 Acoustic en de Fly 103 met behulp van
de ingebouwde kabel van de Fly 103 Acoustic om een stereo set van 6 watt te maken. Het Fly 3 Acoustic
stereopakket bevat ook de PSU-1 adapter
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